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Wstęp 
 

 

Tabela 1 Dane o Emitencie 

Firma: Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna 

Siedziba: Łódź 

Adres: ul. Piotrkowska 270 

90-361 Łódź 

Telefon: +48 (42) 681 74 74 

Faks: +48 (42) 681 74 70 

Adres poczty elektronicznej: biuro@kancelariawec.eu 

Adres strony internetowej: www.kancelariawec.eu 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: WDM Autoryzowany Doradca Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Siedziba: Wrocław 

Adres: Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201  

53-329 Wrocław 

Telefon: +48 71 79 11 555 

Faks: +48 71 79 11 556 

Adres poczty elektronicznej: biuro@wdmad.pl 

Adres strony internetowej: www.wdmad.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 

 

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

 

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się: 

 

– 1.745.953 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

– 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

– 740.000 praw do akcji serii A3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Tabela 3 Kapitał zakładowy Emitenta przed emisją akcji serii A3 

 Liczba akcji 

(szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

(%) 

Seria A1 2 455 047 58,44% 4 910 094 73,77% 

Seria A2 1 745 953 41,56% 1 745 953 26,23% 

Suma 4 201 000 100,00% 6 656 047 100,00% 

Źródło: Emitent 

mailto:biuro@kancelariawec.eu
http://www.kancelariawec.eu/
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Tabela 4 Kapitał zakładowy Emitenta po emisji akcji serii A3* 

 Liczba akcji 

(szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

(%) 

Seria A1 2 455 047 49,69% 4 910 094 66,39% 

Seria A2 1 745 953 35,34% 1 745 953 23,61% 

Seria A3 740 000 14,98% 740 000 10,01% 

Suma 4 941 000 100,00% 7 396 047 100,00% 

*Wielkość kapitału zakładowego Emitenta przedstawiono przy założeniu zarejestrowania zmiany wysokości kapitału 

zakładowego w wyniku emisji akcji serii A3. 

Źródło: Emitent  
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1 Czynniki ryzyka  
 

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor 

powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. 

Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób 

postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno 

się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na 

złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym 

Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien 

rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny 

wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości 

zainwestowanego kapitału. 

 

 

1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, 
w którym działa Emitent 

 

1.1.1. Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Spółka w swojej strategii rozwoju (przedstawionej szerzej w pkt. 4.13.6 niniejszego Dokumentu) 

zakłada przede wszystkim zwiększenie udziału na rynku wierzytelnościowym poprzez rozwój 

sieci sprzedaży umożliwiający spółce pozyskiwanie kolejnych zleceń obsługi wierzytelności B2B 

oraz zwiększenie skali nabywania na własny rachunek wierzytelności. Przyszła sytuacja 

majątkowa i gospodarcza Spółki, osiągane przez nią zyski oraz pozycja rynkowa uzależnione są 

od szeregu elementów znajdujących się poza kontrolą Spółki, w szczególności od sytuacji 

rynkowej, otoczenia gospodarczego, siły wyższej, dostępności kapitału, zmian legislacyjnych lub 

ich wykładni, działań organów regulacyjnych, a także działań podejmowanych przez głównych 

konkurentów Emitenta. Nie można wykluczyć działań Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku 

złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do jego zmiennych warunków. Takie 

decyzje mogą znaleźć odbicie w sytuacji finansowo-majątkowej Emitenta oraz mieć wpływ na 

wyniki finansowe Spółki. W związku z powyższym istnieje ryzyko nieosiągnięcia części lub 

wszystkich założonych celów strategicznych. Przychody i zyski osiągane w przyszłości przez 

Emitenta zależą od jego zdolności w skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej 

strategii. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki makro i 

mikroekonomiczne mogące mieć wpływ na działalność i wyniki finansowe Spółki oraz 

podejmuje niezbędne decyzje i działania w celu dostosowania strategii do bieżącej sytuacji 

rynkowej. 

 

1.1.2. Ryzyko utraty zleceniodawców 

Do podstawowych usług Emitenta należy windykacja wierzytelności na zlecenie. Analiza 

wartości przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2014 r. wskazuje, że udział żadnego z 

kontrahentów Spółki w jej przychodach ze sprzedaży nie przekroczył poziomu 5%. Trzej 

najwięksi kontrahenci Emitenta łącznie odpowiadali za ok. 5,98% przychodów ze sprzedaży 

Spółki w 2014 r. Powyższe wskazuje, że Emitent posiada bardzo dobrze zdywersyfikowaną 

strukturę zleceniodawców, co znacząco minimalizuje ryzyko znaczącego zmniejszenia 

osiąganych przychodów w przypadku zakończenia współpracy z którymkolwiek ze 
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zleceniodawców. Istnieje jednakże ryzyko utraty grupy zleceniodawców lub też ogłoszenie 

upadłości części kontrahentów Emitenta, co może spowodować zmniejszenie osiąganych przez 

Emitenta przychodów i negatywnie wpłynąć na odnotowywane wyniki finansowe. 

 

1.1.3. Ryzyko związane z opóźnieniami w odzyskiwaniu wierzytelności  

Istnieje ryzyko, że Emitent przez dłuższy okres będzie bezskutecznie windykował część 

wierzytelności. Opóźnienie może dotyczyć w szczególności wierzytelności odzyskiwanych na 

drodze sądowo-komorniczej. Ewentualne opóźnienie może być uzależnione m.in. od takich 

czynników jak kwota zadłużenia, czy też sytuacja ekonomiczna dłużnika i może się wiązać z 

uzyskaniem przez Emitenta zakładanych przychodów (z tytułu prowizji) w późniejszym 

terminie niż planował. Ryzyko związane z opóźnieniami w odzyskiwaniu wierzytelności nie jest 

wysokie, ponieważ przeciętna wielkość wierzytelności egzekwowanych przez Spółkę nie jest 

wysoka (w porównaniu do wartości rocznych przychodów Emitenta).  

 

1.1.4. Ryzyko upadłości dłużników 

Działalność Emitenta opiera się na odzyskiwaniu wierzytelności swoich Klientów z sektora B2B 

głównie w formie zlecenia. Otrzymywane przez Spółkę wynagrodzenia uzależnione jest od 

skutecznej windykacji należności i ich wartości. W przypadku ogłoszenia upadłości przez kilku 

dłużników istnieje ryzyko, że Emitent może mieć trudności z odzyskaniem wierzytelności, co 

negatywnie może wpłynąć na przychody Emitenta, jak również na jego wyniki finansowe. 

Przedmiotowe ryzyko dodatkowo zwiększają usługi w zakresie windykacja z przejęciem przez 

Spółkę sądowych i komorniczych kosztów dochodzenia wierzytelności (co może wpłynąć na 

wyższe koszty działalności Emitenta w przypadku nieskutecznej windykacji), windykacja w 

formie przelewu zaliczkowego (co w przypadku nieskutecznej windykacji może spowodować 

zamrożenie kapitału – Emitent w takim przypadku otrzymuje od swojego klienta zwrot 

wpłaconej zaliczki według wartości nominalnej), a także wykup wierzytelności (gdzie istnieje 

ryzyko utraty całości zainwestowanego przez Spółkę kapitału). Dodatkowo w przypadku 

windykacji w formie przelewu zaliczkowego istnieje ryzyko nieotrzymania zwrotu wypłaconej 

zaliczki od Klienta Emitenta. Dodatkowo na zwiększenie ryzyka upadłości dłużników może mieć 

planowany rozwój produktu, jakim jest faktoring dla sektora MSP. 

Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez posiadanie zleceń windykowania 

zróżnicowanych wierzytelności o stosunkowo niskich jednostkowych wartościach od wielu 

dłużników. Dodatkowo w przypadku windykacji z przejęciem przez Spółkę sądowych i 

komorniczych kosztów dochodzenia wierzytelności Emitent po przeprowadzeniu indywidualnej 

analizy każdej wierzytelności decyduje, jakie wierzytelności kwalifikują się do windykacji w 

takiej formie, a w przypadku windykacji w formie przelewu zaliczkowego lub też wykupu 

wierzytelności Spółka każdorazowo bada sytuację majątkową dłużnika. 

 

1.1.5. Ryzyko błędnej wyceny nabywanych wierzytelności 

Dotychczas Spółka nabywała głównie pojedyncze wierzytelności z sektora B2B, gdzie wiedza o 

dłużniku była szeroka, co skutkuje stosunkowo niskim ryzykiem złej wyceny wierzytelności. 

Spółka w swojej historii posiada również doświadczenie w nabyciu portfela wierzytelności, 

który został wyceniony prawidłowo. Jednakże w ramach rozwoju prowadzonej działalności 

gospodarczej Emitent nie wyklucza zwiększania skali nabywania na własny rachunek 

wierzytelności w celu ich dalszej windykacji. Zwiększenie zakresu działalności Spółki w tym 
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obszarze może wiązać się m.in. z możliwością uzyskania istotnie wyższych marż niż w 

przypadku windykacji należności na zlecenie. Podczas zakupu wierzytelności na własny 

rachunek Spółka każdorazowo przeprowadza badanie due diligence wierzytelności oraz 

sporządza wyceny wierzytelności lub portfela wierzytelności z uwzględnieniem 

prawdopodobieństwa skutecznego dochodzenia wierzytelności od dłużników. Istnieje ryzyko, że 

w wyniku błędnej oceny wartości wierzytelności przyszłe przepływy pieniężne uzyskiwane z 

windykacji mogą być niższe niż zamierzone przez Spółkę, a w szczególności mniejsze niż koszt 

zakupu danych wierzytelności powiększony o koszty związane z dochodzeniem należności na 

etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym. W takim przypadku istnieje ryzyko utraty części 

bądź całego zainwestowanego kapitału przez Spółkę, co może negatywnie wpłynąć na wyniki 

finansowe Emitenta. Spółka zamierza minimalizować przedmiotowe ryzyko poprzez dokładną 

analizę wierzytelności przed ich zakupem oraz poprzez stosowanie odpowiedniego dyskonta w 

cenie ich zakupu. 

 

1.1.6. Ryzyko utraty płynności 

Część z usług oferowanych przez Emitenta wymaga jego zaangażowania kapitałowego (m.in. 

windykacja w formie przelewu zaliczkowego, wykup wierzytelności, czy też planowany rozwój 

faktoringu). Istnieje wobec tego ryzyko, że w przypadku, gdy zakupione wierzytelności nie 

wygenerują przepływów pieniężnych dla Emitenta lub wygenerują je w późniejszym terminie od 

przewidywalnego, Emitent może mieć trudności z uregulowaniem zobowiązań wobec swoich 

wierzycieli, co w konsekwencji może prowadzić do utraty jego płynności finansowej. W celu 

minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent stara się nie angażować znaczących środków w 

pojedyncze wierzytelności. Ponadto na ograniczenie przedmiotowego ryzyka wpływa fakt, że 

wartość aktywów obrotowych Emitenta przewyższa wartość jego zobowiązań 

krótkoterminowych. 

 

1.1.7. Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa 

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy 

Członków Zarządu Spółki. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata którejkolwiek z 

osób zarządzających o istotnym wpływie na działalność Spółki nie będzie mieć negatywnych 

konsekwencji na bieżącą działalność operacyjną Spółki oraz na realizację strategii jej rozwoju. 

Wraz z odejściem którejkolwiek z osób zarządzających, Emitent mógłby zostać pozbawiony 

personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności 

operacyjnej. Przedmiotowe ryzyko jest w znacznym stopniu minimalizowane poprzez fakt, iż 

Pan Remigiusz Brzeziński pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz Pani Sylwia Pastusiak-

Brzezińska pełniąca funkcję Członka Zarządu są znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. 

 

1.1.8. Ryzyko związane ze zmianą wysokości odsetek ustawowych 

Wysokość odsetek ustawowych ma znaczenie dla tej części dochodów Emitenta, które mają 

związek z prawem żądania od dłużnika zapłaty odsetek za zwłokę liczonymi według stawki 

odsetek ustawowych. W grudniu 2014 roku Rada Ministrów obniżyła wysokość odsetek 

ustawowych z 13%  do 8%. Według opinii Emitenta obniżka wysokości odsetek ustawowych 

może w nieznacznym stopniu negatywnie wpłynąć na wartość osiąganych przez Emitenta 

przychodów ze względu na fakt że przychody prowizyjne (z tytułu ściągniętych kwot głównych i 

należnych odsetek) stanowią tylko część przychodów Emitenta oprócz przychodów z innych 
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źródeł (kwoty kosztów adwokackich, opłaty stałe, przychody z organizacji szkoleń opłaty z 

tytułu usług prawnych dodatkowych)  

 

1.1.9. Ryzyko związane z wadami prawnymi nabywanych wierzytelności 

Emitent nie wyklucza zwiększania skali nabywania na własny rachunek wierzytelności w celu 

ich dalszej windykacji w związku, z czym może wystąpić ryzyko nabycia wierzytelności 

obciążonych wadami prawnymi utrudniającymi lub uniemożliwiającymi dochodzenie 

zaspokojenia wierzytelności. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent zamierza 

przeprowadzać badanie due diligence nabywanych wierzytelności oraz wprowadzać do umów 

nabycia wierzytelności odpowiednie klauzule przerzucające odpowiedzialność na zbywcę i 

zobowiązujących zbywcę do współpracy w dochodzeniu wierzytelności. 

 

1.1.10. Ryzyko związane ze zmianą wysokości stóp procentowych 

Emitent finansuje posiadane środki trwałe (przede wszystkim środki transportu) głównie za 

pomocą leasingu. Umowy leasingowe przewidują annuitetowe wysokości rat leasingowych, z 

możliwością ich podwyższenia w przypadku podwyższenia stóp procentowych ogłaszanych 

przez Narodowy Bank Polski lub wzrostu stóp procentowych na rynku europejskim (EURIBOR). 

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że istotny wzrost stóp procentowych może wpłynąć na 

wzrost wartości kosztów leasingowych, co może spowodować w konsekwencji pogorszenie 

wyników finansowych Spółki.  

 

1.1.11. Ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych 

Spółka część przychodów ze sprzedaży od kontrahentów zagranicznych otrzymuje w walucie 

obcej – EUR. Dotychczas jednak przychody Spółki wyrażone w walutach obcych stanowiły mniej 

niż 5% rocznych przychodów Emitenta. W związku z tym Emitent jest narażony na stosunkowo 

niewielkie ryzyko kursowe związane ze zmianami kursów walutowych (głównie zmian PLN 

wobec EURO). Aprecjacja polskiej waluty może wpłynąć na zmniejszenie przychodów Emitenta  

wyrażonych w złotych. Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko dzięki osiąganiu 

zdecydowanej większości przychodów ze sprzedaży od kontrahentów krajowych, które 

rozliczane są w złotych. 

 

1.1.12. Ryzyko związane z konkurencją na rynku windykacji 

Działalność prowadzona przez Emitenta jest realizowana w wysokokonkurencyjnym 

środowisku. Niejednokrotnie wyłącznie cena, a nie gwarancja jakości i skuteczności usług 

stanowi podstawę oceny dalszej współpracy. Stosunkowo niskie bariery wejścia na rynek usług 

doradczych i windykacyjnych przy jego dużej atrakcyjności powodują, że dodatkowo mogą się 

pojawić nowe podmioty konkurencyjne. Od kilku lat na rynku firm zajmujących się obrotem 

wierzytelnościami zauważyć można wyodrębnianie się podmiotów o liczącej się pozycji na 

rynku. Nasilenie działań konkurencyjnych może spowodować, że pozycja konkurencyjna 

Emitenta osłabnie, co w konsekwencji może spowodować zmniejszenie ilości pozyskiwanych 

zleceń, ich rentowności, co z kolei może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe i płynność 

Emitenta. Ryzyko zaistnienia takiej sytuacji jest minimalizowane poprzez fakt, iż obecnie 

największe podmioty w branży działają przede wszystkim w innym segmencie wierzytelności 

B2C (business to consumer) i w związku z tym nie są bezpośrednimi konkurentami Emitenta. 
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Emitent minimalizuje ponadto przedmiotowe ryzyko poprzez szeroki zakres oferty 

świadczonych usług windykacyjnych oraz usług komplementarnych.  

 

1.1.13. Ryzyko związane z negatywnym PR wobec Spółki  

Emitent działa na trudnym rynku zarządzania wierzytelnościami. Powyższe powoduje ryzyko 

negatywnego PR wobec Spółki, które może zakłócić prowadzenie biznesu lub spowodować 

dodatkowe obciążenia finansowe Emitenta. W kontekście negatywnego PR bardzo istotne są 

utrata wiarygodności i zaufania do Spółki przez otoczenie zewnętrzne. 

Spółka prowadzi działania mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku nie tylko 

swojego, ale także całej branży. Emitent jest członkiem Polskiego Związku Windykacji oraz 

Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i w swoich działaniach kieruje się etycznym 

podejściem do zadłużonych podmiotów. Emitent monitoruje także na bieżąco jakość obsługi 

klientów. 

 

1.1.14. Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi 

Emitent może być narażony na ryzyko opóźnień w postępowaniu organów sądowych i 

komorniczych z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej Emitent jest stroną 

dużej ilości postepowań sądowych. Nieuzasadnione opóźnienie w postępowaniu organów 

sądowych i komorniczych, może przełożyć się na opóźnienia w spływie należności od 

wierzycieli i wpłynąć negatywnie na płynność finansową Spółki. W ostatnich latach obserwuje 

się skrócenie czasu trwania postępowań, jednak w dalszym ciągu może dochodzić do opóźnień, 

które mogą wpływać na obniżenie rentowności działań Emitenta. Spółka w celu minimalizacji 

przedmiotowego ryzyka podejmuje działania windykacyjne mające na celu spłatę wierzytelności 

bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Ponadto Spółka przystosowując się do zmian 

związanych z nowelizacją ustawy o komornikach, rozpoczęła współpracę z kancelariami 

komorniczymi spełniającymi wymagania przedmiotowej ustawy. 

 

1.1.15. Ryzyko związane z koniunkturą makroekonomiczną i branżową 

Branża windykacyjna jest poddana działaniom koniunkturalnym. Jednakże w przypadku tej 

branży i działalności Emitenta, który prowadzi działalność w obszarze wierzytelności 

pochodzących z sektora B2B zjawisko koniunktury gospodarczej i branżowej jest odwrotne niż 

w większości branż. Ogólne pogorszenie koniunktury gospodarczej przekłada się na wzrost 

zleceń windykacyjnych od Klientów (będących przedsiębiorcami), jednakże odzyskanie 

należności od dłużników jest trudniejsze, zwłaszcza w drugiej fazie kryzysu, kiedy sytuacja 

dłużników pogarsza się wraz z upływem czasu. Podczas dobrej koniunktury przedsiębiorcy nie 

odczuwają konieczności odzyskiwania swoich wierzytelności w krótkim czasie – wobec 

zwiększonych obrotów własnej sprzedaży, przez co odczuwalne jest pozyskiwanie mniejszej 

ilości zleceń windykacyjnych, jednakże kondycja większości dłużników w tym okresie jest 

stabilna i skuteczne odzyskanie wierzytelności bardzo prawdopodobne. 

Najbardziej efektywnym okresem dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta 

jest okres tzw. odwilży gospodarczej, czyli początkowego okresu wychodzenia gospodarki ze 

spowolnienia czy kryzysu. W tym okresie Spółka dysponuje zazwyczaj dużą wartością 

pozyskanych podczas dekoniunktury zleceń windykacyjnych, a skuteczność procesu 

odzyskiwania wierzytelności znacząco rośnie ze względu na poprawę sytuacji finansowej 

dłużników. 
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1.1.16.  Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz wyników finansowych 

W punkcie 4.13.8 niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent zamieścił prognozy wyników 

finansowych na rok 2015. Prognozy te zostały przygotowane przy założeniu braku m.in. zdarzeń 

nadzwyczajnych. Istnieje jednakże ryzyko, iż w przypadku realizacji ryzyk wymienionych w pkt. 

1.1 niniejszego Dokumentu Informacyjnego m.in. takich jak ryzyko związane z celami 

strategicznymi, ryzyko utraty zleceniobiorców, ryzyko związane z opóźnieniami w odzyskiwaniu 

wierzytelności, czy ryzyko upadłości dłużników, Emitent nie będzie w stanie zrealizować 

przedstawionych prognoz wyników finansowych. Ponadto w przypadku zaistnienia 

nieprzewidzianych czynników oraz innych zmian w otoczeniu Spółki, których Emitent nie jest 

w stanie przewidzieć, szacowane wyniki finansowe mogą ulec zmianie. 

 

1.1.17. Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia upadłości Emitenta 

Ryzyko ogłoszenia upadłości jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności przez 

podmiot gospodarczy. W przypadku istotnego pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta jest on 

narażony na ryzyko utraty płynności finansowej, co w konsekwencji może doprowadzić do 

ogłoszenia jego upadłości. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć Emitent lub każdy z jego 

wierzycieli w stosunku, do którego Spółka stała się niewypłacalna, tj. nie wykonuje swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego także wtedy, 

gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco 

reguluje on swoje zobowiązania. Zgodnie z przepisami prawa sąd w zależności od złożonego 

wniosku i oceny sytuacji spółki, ogłasza upadłość z możliwością zawarcia układu albo w razie, 

gdy brak jest do tego podstaw, ogłasza upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika. 

Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, aby wszelkie wymagalne zobowiązania były 

regulowane na bieżąco i na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie widzi 

możliwości zrealizowania się przedmiotowego ryzyka. 

 

1.1.18. Ryzyko związane z regulacjami prawnymi (polskimi i unijnymi) 

Regulacje prawne w Polsce ulegają nieustannym zmianom. Konsekwencją zmian jest 

konieczność ponoszenia kosztów monitorowania zmian legislacyjnych oraz kosztów 

dostosowywania do zmieniających się przepisów. W przypadku niejasnych sformułowań w 

przepisach istnieje również ryzyko rozbieżności w interpretacji przepisów pomiędzy Emitentem 

a innymi podmiotami, takimi jak kontrahenci czy organy administracyjne. Niejednoznaczność 

przepisów może rodzić ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub finansowych w przypadku 

przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 

nie są Spółce znane zmiany w prawie, który mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 

funkcjonowanie Spółki lub też spowodować poniesienie dodatkowych kosztów z tego tytułu. 

Spółka nie prowadziła też żadnych spraw sądowych i administracyjnych wynikających z 

rozbieżności interpretacji przepisów prawa lub z powodu zmieniających się przepisów. Nie były 

też nakładane na Spółkę żadne kary finansowe przez organ publiczny. 

 

1.1.19. Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 

Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy 

w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności 

interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem 

dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach 
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prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo 

stosowania przez Emitenta aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu 

Skarbowego odpowiedniego dla Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w 

konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na Emitenta kary finansowej, która może mieć istotny 

negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. W dotychczasowej działalności Emitenta nie 

zostały na niego nałożone żadne kary finansowe przez organ publiczny. Emitent minimalizuje 

przedmiotowe ryzyko profilaktycznie obciążając podatkiem VAT 23% w zasadzie wszystkie 

transakcje sprzedaży usług. 

 

1.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 
 

1.2.1 Ryzyko związane z prawami do akcji 

PDA to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy 

dokumentu akcji nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych 

akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z 

dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu 

podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. 

W przypadku niedojścia do skutku emisji akcji serii A3 posiadacz PDA otrzyma tylko zwrot 

środków w wysokości iloczynu ceny emisyjnej (tj. 0,27 zł) oraz ilości nabytych praw do akcji. 

Inwestorzy, którzy kupili PDA Emitenta po wyższej cenie niż cena emisyjna narażeni będą na 

stratę w wysokości różnicy ceny zapłaconej na rynku wtórnym za PDA a kwotą, o której mowa 

powyżej.  

 

1.2.2 Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowań akcji 

Notowanie akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu rozpocznie się po wpisaniu do rejestru 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii A3 oraz po 

uzyskaniu stosownych zgód Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Spółka nie może zagwarantować lub precyzyjnie określić terminów rozpoczęcia notowań akcji 

w Alternatywnym Systemie Obrotu. Emitent zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby wszelkie 

wymagane wnioski były formalnie poprawne oraz były składane niezwłocznie po zaistnieniu 

okoliczności umożliwiających ich złożenie. Ewentualne przedłużenie się okresu rejestracji Akcji 

Serii A3 przez sąd rejestrowy skutkować będzie opóźnieniem rozpoczęcia notowań akcji serii A3 

Spółki w stosunku do terminu rozpoczęcia notowań zakładanego przez Emitenta. Do dnia 

rozpoczęcia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu notowane będą PDA serii A3. 

 

1.2.3 Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji serii A3 Emitenta 

Pomimo zawarcia umów objęcia akcji i opłacenia przez subskrybentów wszystkich objętych 

akcji, emisja akcji serii A3 może nie dojść do skutku w przypadku, gdy: 

 Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu 

sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego 

poprzez emisję akcji serii A3; 

 sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii A3. 

W przypadku nie dojścia emisji do skutku, inwestorom zostaną zwrócone wpłaty dokonane na 

akcje serii A3. Zarząd Emitenta w dniu 12 marca 2015 r. dokonał zgłoszenia do sądu 
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rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii A3, a 

ryzyko odmowy zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii A3 ma w ocenie Zarządu Emitenta charakter 

wyłącznie teoretyczny. 

  

1.2.4 Ryzyko niedostatecznej płynności akcji Emitenta i wahań ich cen 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w 

alternatywnym systemie obrotu. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta 

będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu 

na rynku NewConnect, który jest rynkiem utworzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. w sierpniu 2007 r. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami Emitenta na tym rynku 

będzie się charakteryzował niską płynnością. Tym samym mogą występować trudności w 

sprzedaży dużej ilości wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu akcji Emitenta 

w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie ich ceny, a nawet 

czasami brak możliwości ich sprzedaży.  

 

1.2.5 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami  

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego 

Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z 

zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5 2 Regulaminu ASO:  

 na wniosek emitenta,  

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

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza 

obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator ASO może 

zawiesić obrót notowaniami instrumentów finansowych Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje 

obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect/Catalyst. Obowiązki, o 

których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Nie ma 

podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do 

Emitenta (Emitent posiada już doświadczenie w zakresie spełniania obowiązków 

informacyjnych w alternatywnym systemie obrotu, gdyż jego instrumenty finansowe są 

notowane na rynku NewConnect od 2011 roku), a ryzyko to dotyczy wszystkich instrumentów 

finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu. 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi organizator ASO na 

żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym 

alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 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, Organizator ASO zawiesza obrót tymi instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 
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1.2.6 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect  

Zgodnie z § 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator ASO może wykluczyć 

instrumenty finansowe z obrotu:  

 na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

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

 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku 

o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie 

kosztów postępowania,  

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 

 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 Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w 

alternatywnym systemie:  

 w przypadkach określonych przepisami prawa,  

 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta, obejmującej 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.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu 

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

 

Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator ASO może 

wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków 

ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect/Catalyst. Obowiązki, o których 

mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Obecnie nie ma 

podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do 

Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich obligacji notowanych na Catalyst. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na żądanie Komisji, 

Organizator ASO 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. 
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1.2.7 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez 

KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Emitent zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie zobowiązany jest w terminie 14 dni od 

wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych Emitenta do 

przekazania zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego o wprowadzeniu instrumentów 

finansowych objętych dokumentem informacyjnym 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 Nadzoru Finansowego może nałożyć karę 

pieniężną do wysokości 100 000 zł.  

Komisja Nadzoru Finansowego może także nałożyć kary administracyjne na Emitenta za 

niewykonywanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w 

szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Obrocie i Ustawy o Ofercie. Wskazane 

sankcje finansowe zostały uregulowane m.in. w art. 169 – 174 Ustawy o Obrocie oraz w art. 96 - 

97 Ustawy o Ofercie. Komisja Nadzoru Finansowego może także nałożyć karę pieniężną w 

wyniku naruszenia przez Spółkę obowiązków ustawowych wskazanych w art. 157, 158, 160 

oraz art. 5 Ustawy o Obrocie (art. 176 i 176 a Ustawy o obrocie). 

Z tytułu naruszeń przez Emitenta w/w obowiązków Komisja Nadzoru Finansowego może 

wymierzyć Spółce karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, co mogłoby stanowić znaczne 

obciążenie finansowe dla Emitenta. 

 
1.2.8 Ryzyko nałożenia na spółkę kar finansowych przez Organizatora ASO 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu  zgodnie z § 17 c ust. 1 – 3 Regulaminu ASO może 

nałożyć karę finansową (do wysokości 50.000 zł) na Emitenta jeżeli ten nie wykonuje obowiąz-

ków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w 

przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Obecnie nie ma podstaw do 

przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ry-

zyko to dotyczy wszystkich emitentów instrumentów finansowych notowanych na rynku New-

Connect. 
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1.3 Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty 
finansowe 

 

1.3.1 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych 

Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii A3 umożliwią mu szybszą 

rozbudowę sieci sprzedaży w celu uzyskania możliwości intensyfikacji działań na terenie całego 

kraju w zakresie pozyskiwania zleceń odzyskiwania wierzytelności z sektora B2B, a także 

umożliwią zwiększenie inwestycji własnych w wierzytelności oraz rozwój usług factoringowych 

dla małych i średnich przedsiębiorstw. Istnieje jednak ryzyko, że w wyniku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności Spółka będzie musiała przeprowadzić dodatkową emisję lub 

szukać innych źródeł finansowania w celu realizacji zamierzonych celów. Niepozyskanie nowych 

źródeł finansowania w przypadku, gdy Emitent wykorzysta dotychczas posiadane kapitały 

finansowe mogłoby wpłynąć na spowolnienie rozwoju Emitenta. 

 

1.3.2 Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów 

zarządzających i nadzorczych Spółki 

Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej występują powiązania 

rodzinne wskazane w pkt. 4.12 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. W związku z bliskimi 

relacjami wskazanych osób domniemywa się, iż osoby te mogą działać w porozumieniu. W 

związku z powyższym oraz z racji pełnionych przez wskazane w pkt. 4.21 osoby funkcji w Spółce 

istnieje ryzyko, iż akcjonariusze, nabywający instrumenty finansowe Emitenta nie będą w stanie 

wpływać na realizowaną przez Spółkę politykę rozwoju. 
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2 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w 
Dokumencie Informacyjnym 

 

2.1 Emitent 
 

Tabela 5 Dane Emitenta 

Firma: Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna 

Siedziba: Łódź 

Adres: ul. Piotrkowska 270 

90-361 Łódź 

Telefon: +48 (42) 681 74 74 

Faks: +48 (42) 681 74 70 

Adres poczty elektronicznej: biuro@kancelariawec.eu 

Adres strony internetowej: www.kancelariawec.eu 

Źródło: Emitent 

 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: 

 

Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu 

Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Członek Zarządu 

 

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu 

Informacyjnego. 

 

Oświadczenie Emitenta 

 

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

zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i 

zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto żadnych 

faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu, a także że Dokument Informacyjny opisuje rzetelnie czynniki ryzyka 

związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Remigiusz Brzeziński  

Prezes Zarządu 

________________________________________ 

Sylwia Pastusiak-Brzezińska  

Członek Zarządu 

 

 

  

mailto:biuro@kancelariawec.eu
http://www.kancelariawec.eu/
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2.2 Autoryzowany Doradca 
 

Tabela 6 Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma: WDM Autoryzowany Doradca Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Siedziba: Wrocław 

Adres: Plac Powstańców Śląskich 1/201 

53-329 Wrocław 

Telefon: +48 71 79 11 555 

Faks: +48 71 79 11 556 

Adres poczty elektronicznej: biuro@wdmsa.pl 

Adres strony internetowej: www.wdmad.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: 

 

Szymon Urbański – Prezes Zarządu 

Adrian Dzielnicki – Wiceprezes Zarządu 

 

 

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

 

Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku 

Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 

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

 

Według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam 

przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i 

zgodne ze stanem faktycznym. 

 

W Dokumencie Informacyjnym nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego 

znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także opisuje on 

rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami. 

 

 

 

 

 

 _________________________________ 

Szymon Urbański 

Prezes Zarządu 

WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. 

 _________________________________ 

Adrian Dzielnicki  

Wiceprezes Zarządu 

WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. 
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3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do 
Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

3.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych 
z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich 
ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów 
finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 

Do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” wprowadzane są: 

– 1.745.953 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

– 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

– 740.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii A2 

wynosi 174.595,30 zł. 

 

W przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii 

A3, łączna wartość nominalna akcji serii A2 i A3 wyniesie 248.595,30 zł. 

 

Informacje o subskrypcji akcji serii A3 

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie 

instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect, Spółka przeprowadziła subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii A3 w trybie 

art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. 

 

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:  

Data rozpoczęcia subskrypcji:    16 października 2014 r. 

Data zakończenia subskrypcji:   20 listopada 2014 r. 

 

2) Data przydziału instrumentów finansowych: 

Data przydziału akcji serii A3: oferta akcji serii A3 miała charakter oferty prywatnej w 

związku, z czym przydział akcji nie miał miejsca. Zarząd Spółki złożył notarialne 

oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu 

kapitału zakładowego Spółki w dniu 21 listopada 2014 r. 

 

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:  

Liczba akcji serii A3 objętych subskrypcja:   740.000 

 

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy 

liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów 

finansowych, na które złożony zapisy:  

Redukcja nie wystąpiła 
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5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach 

przeprowadzonej subskrypcji:  

W ramach przeprowadzonej emisji akcji serii A3 objętych zostało 740.000 akcji serii A3. 

 

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:  

Cena emisyjna akcji serii A3 wynosiła 0,27 zł. 

 

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w 

poszczególnych transzach:  

      Akcje serii A3 zostały objęte przez 12 inwestorów, w tym 10 osób fizycznych i 2 osoby 

prawne. 

 

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji w poszczególnych transzach: 

Umowy objęcia Akcji serii A3 zostały zawarte z 12 osobami, w tym z 10 osobami fizycznymi 

oraz 2 osobami prawnymi.  

 

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o 

subemisję:  

Nie dotyczy. Emitent nie zawierał umów o subemisję. 

 

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze 

wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów 
 

Łączne szacunkowe koszty oferty wyniosły ok. 56 tys. zł netto, w tym: 

 koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty:   6 tys. zł netto 

 wynagrodzenie subemitentów      (nie dotyczy) 

 sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego   50 tys. zł netto 

(z uwzględnieniem kosztów doradztwa): 

 koszty promocji oferty:      0 tys. zł 

 

11) Metoda rozliczenia kosztów emisji, o których mowa w punkcie 10 w księgach 

rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: 

zgodnie z art. 36. ust. 2b. Ustawy o Rachunkowości. 

 

12) Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, 

czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia 

Akcje serii A3 zostały objęte za wkłady pieniężne (gotówkę). 

 

Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie 

wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a także nie występują żadne 

uprzywilejowania. 

 

Uprzywilejowanie akcji Emitenta 

Akcje Emitenta serii A2 i A3 nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 

353 k.s.h. Jednakże należy wskazać, iż akcje serii A1 Emitenta są uprzywilejowane w ten sposób, 
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iż każdą akcja serii A1 daje prawo do wykonania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. 

 

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami zwykłymi na 

okaziciela Emitenta. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia 

zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli 

łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny 

obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. 

Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców 

bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do 

grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w 

koncentracji, a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak 

i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

– połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

– przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub 

w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub 

więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

– utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

– nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch 

lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

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

przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

– jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez 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, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 

10.000.000 euro; 

– polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo 

udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej 

instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo 

udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed 

upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

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

dywidendy, lub 
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o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub 

części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

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

celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z 

tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem 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, wspólnie 

wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca 

przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. 

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później 

niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna 

zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani 

do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której 

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

umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 

zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności 

do: 

– zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

– wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w 

szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z 

funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku 

przedsiębiorców, 

– udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja 

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

dominującej na rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest 

uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu 

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

dokonanie takiej koncentracji. 

Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych 

informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli 

przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja 

została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, 

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

określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

– podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

– zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

– zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 

przedsiębiorcami lub  rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną 

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

dokonania koncentracji. 
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Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną 

w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, 

poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał 

koncentracji bez uzyskania zgody. 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w 

wysokości, stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we 

wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w 

zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił informacji 

żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji 

nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w 

wysokości, stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. 

wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub 

wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę 

pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności 

w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału 

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

Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek 

uczestniczących w podziale. 

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych 

środków prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, 

stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

 

Ograniczenia wynikające z 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: 

a) zawarciu umowy, 

b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

c) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji 

można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w 

zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
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Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, 

wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz 

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

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, 

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż 

dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym 

samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 

wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro, 

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 

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

czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 

wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz  

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż 

dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym 

samym państwie członkowskim. 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w 

Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym i Ustawą o ofercie publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o 

publicznym obrocie papierami wartościowymi. 

Na podstawie 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi zapisy art. 156- 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi odnoszą się 

zarówno do instrumentów dopuszczonych do obrotu, jak i będących przedmiotem ubiegania się 

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz do instrumentów finansowych 

wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o 

wprowadzenie. 

Zgodnie z art. 156 ust 1 i 2 k.s.h. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby 

posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem 

w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, 

wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym 

charakterze, posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa lub posiadające 

informację poufną pozyskaną w inny sposób, a przy dołożeniu należytej staranności mogły się 

dowiedzieć, że jest to informacja poufna –nie mogą wykorzystywać ani ujawniać takiej 

informacji, a także udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji 

poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.  
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Zgodnie z art. 156 ust 3 k.s.h. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku 

uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w ust. 1 art. 156, dotyczy również osób fizycznych, 

które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz  tej osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Wykorzystywaniem informacji poufnej jest zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 

instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo 

dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub 

mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te 

są wprowadzone m.in. do alternatywnego systemu obrotu. 

Ponadto zgodnie z art. 156 ust 5 w oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3  ujawnieniem 

informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez 

osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej jednego lub kilku emitentów lub 

wystawców instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych lub 

nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wprowadzonych do Alternatywnego 

Systemu Obrotu.  

Na podstawie art. 159 Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurenci lub Pełnomocnicy 

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

Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji 

Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych 

z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. Osoby wskazane powyżej 

ponadto 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, o którym mowa w art. 159 

ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie zakaz ten odnosi się do 

działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w szczególności do podejmowania 

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

na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących 

powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na 

rachunek własny lub osoby trzeciej.  

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

a) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba  wskazana powyżej 

zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający inge-

rencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, 

b) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw po-

chodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 

powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu 

zamkniętego, 
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c) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone 

wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Usta-

wy o ofercie publicznej,  

d) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapi-

sywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie pu-

blicznej, 

e) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa pobo-

ru, 

f) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statuto-

wych organów Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była pu-

blicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.  

Okresem zamkniętym jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emi-

tenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicz-

nej wiadomości, 

 w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicz-

nej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego ra-

portu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskaza-

nych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podsta-

wie których został sporządzony raport, 

 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do pu-

blicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przeka-

zaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierw-

szego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finanso-

wych, na podstawie których został sporządzony raport. 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące 

prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, 

które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio 

tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na 

jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do 

przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, 

o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie 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 a także instrumentów wprowadzanych 

do alternatywnego systemu obrotu. 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

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

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

90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 

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

ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął 
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odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej 

ogólnej liczby głosów, 

– kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, 

o co najmniej 1% 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.  

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

2) 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; 

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 

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

głosów; 

4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w 

okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w 

przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub 

przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów; 

5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających 

akcje spółki; 

6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego 

rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, 

odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być 

sporządzone w języku angielskim. 

 

Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 

przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

– zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

– nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika 

bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki 

publicznej; 

– pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z 

papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy 

podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i 

deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za 

należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również 

na: 
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a) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej 

liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych 

wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 

b) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 

danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku 

z posiadaniem akcji łącznie przez: 

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, 

 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 

c) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z 

posiadaniem akcji: 

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 

z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w 

art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

 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, 

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

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

d) 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; 

e) 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; 

f) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w lit. e), posiadając akcje 

spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

W przypadkach, o których mowa w lit. e) oraz f), obowiązki określone w tym rozdziale mogą być 

wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku posiadania akcji 

spółki publicznej przez: 

– małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii 

lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i 

kurateli; 

– osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 
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– mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia 

papierów wartościowych; 

– jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej 

zapisach wlicza się: 

– liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego; 

– liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został 

upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d), 

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

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

 

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są 

związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, 

który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

 

Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa 

głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia 

prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, 

jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków 

określonych odpowiednio w art. 69. 

W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki 

publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 

zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje 

obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych 

akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w 

rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych 

(Dz. U. nr 91, poz. 871). 

 

Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie 

wiążą się żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami 

finansowymi Emitenta. 

 

 

3.2 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 
 

 

3.2.1 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez 

emisję akcji, na mocy art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Spółki. 
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3.2.2 Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, 

z przytoczeniem jej treści 

 

Akcje serii A2 

Akcje serii A2 powstały na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kance-

laria Prawna – Inkaso WEC S.A. z dnia 7 marca 2014 r. w przedmiocie konwersji akcji oraz zmian 

Statutu, w ramach której określono, że dotychczasowe akcje Spółki serii A-H zostaną podzielone 

na 2.341.620 akcji serii A1 oraz 1.859.380 akcji serii A2, a nową serią A2 oznaczone zostały ak-

cje Spółki dotychczasowej serii: C od numeru 062.001 do numeru 100.000, C od numeru 

162.001 do numeru 200.000, E od numeru 212.621 do numeru 263.000, E od numeru 263.001 

do numeru 526.000, F od numeru 000.001 do numeru 270.000, G od numeru 000.001 do nume-

ru 500.000 i H od numeru 000.001 do numeru 700.000. Rejestracja zmian Statutu Spółki w tym 

zakresie miała miejsce w dniu 9 maja 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w 

Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Wcześniejsze akcje serii C powstały na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę 120.500 zł poprzez emisję nowych akcji serii B, serii C i serii D w 

drodze subskrypcji prywatnej, podjętej w Kancelarii Notarialnej Anny Bald – notariusza w Łodzi, 

przy ul. księdza biskupa Wincenta Tymienieckiego pod nr 7 przed notariuszem Anną Bald (Akt 

notarialny Repertorium A Nr 5639/2011). Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w ramach emisji akcji serii C miała miejsce w dniu 23 listopada 2011 r. 
 

Poniżej treść uchwały nr 4 NWZ z dnia 15 lipca 2011 r.: 
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Zamiana części wcześniejszych akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela 

W dniu 3 marca 2014 r. Zarząd Spółki w związku z otrzymanym od akcjonariuszy Spółki wnio-

skami o dokonanie zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela podjął uchwałę w 

sprawie zamiany tych akcji o treści przedstawionej poniżej. Dostosowanie treści tekstu Statutu 

Spółki w związku m.in. z zamianą akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela zostało uchwalo-

ne przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 7 marca 2014 r. na mocy uchwały 

nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
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Wcześniejsze akcje serii E i F powstały na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgro-

madzenia Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę 79.600 zł poprzez emisję nowych akcji serii E i serii F w 

drodze subskrypcji prywatnej, podjętej w Kancelarii Notarialnej Anny Bald – notariusza w Łodzi, 

przy ul. księdza biskupa Wincenta Tymienieckiego pod nr 7 przed notariuszem Anną Bald (Akt 

notarialny Rep. A Nr 1915/2012). Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

w ramach emisji akcji serii E i F miała miejsce w dniu 20 czerwca 2012 r. 
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Poniżej treść uchwały nr 4 NWZ z dnia 11 maja 2012 r.: 
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Wcześniejsze akcje serii G powstały na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę 50.000 zł poprzez emisję nowych akcji serii G w drodze subskrypcji 

prywatnej, podjętej w Kancelarii Notarialnej Anny Bald – notariusza w Łodzi, przy ul. księdza 

biskupa Wincenta Tymienieckiego pod nr 7 przed notariuszem Anną Bald (Akt notarialny Rep. A Nr 

153/2013). Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji 

serii G miała miejsce w dniu 8 sierpnia 2013 r. 

 

Poniżej treść uchwały nr 5 NWZ z dnia 11 stycznia 2013 r.: 
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Wcześniejsze akcje serii H powstały na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z dnia 4 grudnia 2013 r. w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, podjętej przed notariuszem Jackiem Sobczakiem w 

Kancelarii Notarialnej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łódzkiej 1 (Akt notarialny Rep. A Nr 

14493/2013). Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji 

serii H miała miejsce w dniu 20 grudnia 2013 r. 

Poniżej treść uchwały nr 5 NWZ z dnia 4 grudnia 2013 r.: 
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W dniu 7 marca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Prawna – Inkaso WEC 

S.A. podjęło uchwałę nr 4 w przedmiocie konwersji akcji oraz zmian Statutu, podjętej przed no-

tariuszem Jackiem Sobczakiem w Kancelarii Notarialnej w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. 

Łódzkiej 1 (Akt notarialny Rep. A Nr 1797/2014), w ramach której określono, że dotychczasowe 

akcje Spółki serii A-H zostaną podzielone na 2.341.620 akcji serii A1 oraz 1.859.380 akcji serii 

A2, a nową serią A2 oznaczone zostały akcje Spółki dotychczasowej serii: C od numeru 062.001 

do numeru 100.000, C od numeru 162.001 do numeru 200.000, E od numeru 212.621 do nume-

ru 263.000, E od numeru 263.001 do numeru 526.000, F od numeru 000.001 do numeru 

270.000, G od numeru 000.001 do numeru 500.000 i H od numeru 000.001 do numeru 700.000. 

Rejestracja zmian Statutu Spółki w tym zakresie miała miejsce w dniu 9 maja 2014 r. w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-

wego. 

 

Poniżej treść uchwały nr 4 NWZ z dnia 7 marca 2014 r.: 
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W dniu 13 czerwca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło przed notariu-

szem Anną Bald prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ul. księdza biskupa Wincenta 

Tymienieckiego pod nr 7 (Akt notarialny Repertorium A Nr 3088/2011) uchwałę nr 4 w przed-

miocie zmian Statutu na mocy, której zmieniono m.in. strukturę kapitału zakładowego w ten 

sposób, że liczba akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 została określona na 2.455.047 

akcji, a liczba akcji zwykłych na okaziciela serii A2 określona została na 1.745.953 akcji. Reje-

stracja przedmiotowych zmian Statutu Spółki w KRS miała miejsce w dniu 20 czerwca 2014 r. 

 

Poniżej fragment uchwały nr 4 NWZ z dnia 13 czerwca 2014 r. zawierający zmianę par 5 ust 

1 Statutu Spółki: 
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(…) 
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Akcje serii A3 

Podstawą prawną emisji Akcji serii A3 jest uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-

nia spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 18 wrze-

śnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

zwykłych na okaziciela serii A3 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 

podjęta w dniu 18 września 2014 r. przed notariuszem Anna Bald z Kancelarii Notarialnej w 

Łodzi, przy ul księdza biskupa Wincentego Tymienieckiego 7 (Akt notarialny Repertorium A Nr 

5082/2014). Zarząd Spółki złożył w ustawowym terminie wynoszącym 6 miesięcy od dnia pod-

jęcia uchwały przez NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji 

serii A3 (tj. w dniu 12 marca 2015 r.) wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji akcji serii A3 do sądu rejestrowego. Zarząd Spółki nie złożył do KRS wniosku o 

rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii A3 niezwłocznie po 

zakończeniu subskrypcji akcji serii A3, gdyż intencją Spółki było, aby w pierwszej kolejności na 

rynku NewConnect notowane były prawa do akcji serii A3. Poniżej zamieszczono treść uchwały 

nr 5 NWZ z dnia 18 września 2014 r.: 
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Uchwała Zarządu Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna w sprawie okre-

ślenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii A3 

 

 

 

 

3.2.3 Data i forma podjęcia decyzji w sprawie wyrażenie zgody na ubieganie się o 

wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu instrumentów 

finansowych oraz ich dematerializacje, z przytoczeniem jej treści 

 

Podstawą prawną ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

akcji serii A2 i A3 oraz PDA serii A3 oraz ich dematerializacji jest uchwała nr 6 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Łodzi z dnia 18 września 2014 roku podjęta w dniu 18 września 2014 r. przed notariuszem 

Anna Bald z Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ul księdza biskupa Wincentego Tymienieckiego 

7 (Akt notarialny Repertorium A Nr 5082/2014). Poniżej zamieszczono treść uchwały nr 6 NWZ 

z dnia 18 września 2014 r.: 
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3.2.4 Podmiot prowadzący rejestr 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-

498 Warszawa. 

Od momentu rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i A3 w KDPW nie będą one miały 

formy dokumentu. Akcje Emitenta będą podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w 

KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW. 

 

3.2.5 Waluta emitowanych papierów wartościowych  

 

Wartość nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN). 

Wartość nominalna jednej akcji Emitenta, w tym akcji serii A2 i A3 wynosi 0,10 zł (dziesięć 

groszy). 

 

Wszystkie wcześniejsze akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H Emitenta z których powstały obecne akcje 

serii A1 i A2 Spółki zostały objęte za  wkłady pieniężne (gotówkę).  

Akcje serii A3 zostały objęte za wkłady pieniężne (gotówkę). 

 

3.3 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą 
w dywidendzie 

 

W dniu 15 lipca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym zatwierdzone 

zostało sprawozdanie finansowe za 2013 rok i postanowiono o przeznaczeniu zysku netto za rok 

obrotowy 2013 w wysokości 105.296,05 zł w całości na kapitał zapasowy. 

 

Akcje serii A2 w związku z podziałem wypracowanego za 2013 r. zysku netto, uczestniczą w 

dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 

obrotowy 2014. Akcje serii A2 nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

Akcje serii A3 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony 

będzie do podziału za rok obrotowy 2014 (tj. od dnia 1 stycznia 2014 r.) zgodnie z § 1 ust. 4 

Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 września 2014 r. w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii A3 nie są uprzywilejowane co do 

dywidendy. 

 

Akcje serii A1, A2 i A3 są równe w prawach do dywidendy. 

Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN. 

 

3.4 Prawa wynikające z instrumentów finansowych oraz zasady ich 
realizacji 

 

3.4.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 
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Prawo do zbycia akcji 

Zgodnie z art. 337 § 1 k.s.h. akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów 

ograniczających prawo do zbywania akcji zwykłych na okaziciela Spółki.  

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego 

Zgromadzenia Spółki (art. 4064 k.s.h.) 

 

Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy  

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 k.s.h. mają prawo do udziału w zysku Spółki 

wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 

przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk 

przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji 

posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez walne 

zgromadzenie.  

Wszystkie akcje serii A2 oraz A3 są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 

k.s.h. dzień dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w 

okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy 

uwzględnić terminy, które zostały określone w regulacjach KDPW. 

Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku 

(lub o pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 

które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 

395 § 1 k.s.h.). Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla 

akcji imiennych serii A1 ani wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A2 

oraz A3. Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy 

ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w 

tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW - § 106 - § 

115. 

Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, 

jednakże podlega przedawnieniu. 

 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, 

tj. prawo poboru  

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 k.s.h. W przypadku nowej emisji 

akcjonariusze Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez 

Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu 

na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami art. 433 § 2 k.s.h., po spełnieniu określonych 

kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa 

poboru akcji Spółki w całości lub części. 

Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa 

poboru w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa 

poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 k.s.h.). 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału 

zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 

(subemitenta), z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im 
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wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Większość 4/5 nie jest 

również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji mogą być objęte 

przez subemitenta w przypadku, kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą 

części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 k.s.h.). 

 

Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej 

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, 

ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, 

zgodnie z art. 468 § 1 k.s.h. W myśl art. 474 § 1 k.s.h., 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 k.s.h., 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. 

Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie. 

 

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich 

właściciela. 

 

3.4.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Na podstawie art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Spółki.  

Zgodnie z art. 4061 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje 

jedynie osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień 

obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego 

zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date) 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 k.s.h.). 

Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla 

akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot 

prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia 

przez KDPW i przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (record date) 

zdematerializowanych akcji spółki publicznej. 

 

Na podstawie art. 4063 1 k.s.h. akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie 

później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed 

datą WZ) 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. 
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W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i 

użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed 

datą Walnego Zgromadzenia. 

 

Prawo głosu 

Z każdą akcją zwykłą na okaziciela serii A2 oraz A3 Emitenta związane jest prawo do 

wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje imienne serii A1 posiadają 

uprzywilejowanie na mocy, którego każda akcja serii A1 Emitenta uprawnia do oddania dwóch 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 k.s.h. w 

spółce publicznej głos może być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo 

powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. 

Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 k.s.h.). 

Zgodnie z art. 4113 k.s.h. akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji 

(split voting), jak również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu 

Walnego Zgromadzenia) przewidują taką możliwość to Akcjonariusz Spółki może oddać głos 

drogą korespondencyjną. Ponadto Statut Spółki może dopuszczać możliwość udziału 

akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej (art. 4065 § 1 k.s.h.). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest przewidziana 

powyższa możliwość. 

 

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki 

Zgodnie z art. 410 § 1 k.s.h., niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w 

walnym zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników 

przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego i 

przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 410 § 2 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału 

zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być 

sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy 

mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

 

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Zgodnie z art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału 

zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 
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Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw   

Zgodnie z art. 400 k.s.h. akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału 

zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i 

umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć 

Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 

przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd 

rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 

występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut 

Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii. 

 

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% 

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. 

Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 

proponowanego punktu porządku obrad. 

 

Prawo zgłaszania projektów uchwał 

Na mocy art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia 

zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% 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 (art. 401 § 4 k.s.h.) 

 

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania 

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym 

zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru 

podejmowanych uchwał. 

 

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

Walnego Zgromadzenia Spółki  

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych 

porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. 

Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić 

nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami 

Na podstawie art. 385 §§ 3 – 6 k.s.h. wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w 

drodze głosowania oddzielnymi grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy 
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Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący 

na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji 

reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą 

utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak 

udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 k.s.h.). Mandaty w 

Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z 

zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 

akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady 

Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 k.s.h.). 

W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez 

przywilejów lub ograniczeń (art. 385 § 9 k.s.h.). 

 

Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały 

dotyczącej powołania rewidenta ds. szczególnych 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki 

publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może 

podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt 

spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. 

Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub 

żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego 

zgromadzenia Emitenta.  

W przypadku, gdy walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego 

wniosku wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem 

wymogów formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, wnioskodawcy mogą 

w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie 

wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych 

 

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 

Stosownie do art. 428 § 1 k.s.h. akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego 

zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli 

udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem 

obrad walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej 

przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 k.s.h. Zarząd powinien w określonych 

wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 k.s.h. w przypadku 

zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania 

udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi 

informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. 

Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia 

zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. 

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o 

udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na 

piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę 

Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez 

ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd 

Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 k.s.h.). 
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Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 k.s.h. akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, 

aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy 

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) k.s.h. wobec 

określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz 

Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również 

ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jakie posiada 

spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z 

innymi osobami. 

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. 

Najważniejsze z nich to: 

– prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 

§ 7 k.s.h.); 

– prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i spra-

wozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii bie-

głego rewidenta (art. 395 § 4 k.s.h.); 

– prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządze-

nia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spół-

ki, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem wal-

nego zgromadzenia, prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 

elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 k.s.h. § 1 i 11); 

– prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzy-

mania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.); 

– prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub prze-

kształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 k.s.h.). 

 

Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 

informacji 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do złożenia 

wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których 

mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 k.s.h.) lub o zobowiązanie 

Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym 

Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 k.s.h. (art. 429 § 2 k.s.h.). 

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki 

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w 

interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 k.s.h., 

akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez 

Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest: 

– zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów 

– akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej 

podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, 

– akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 
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– akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w 

przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w 

sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.  

Zgodnie z art. 424 § 2 k.s.h. w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały 

Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez 

akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia 

powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

 

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, 

które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 k.s.h.) 

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub 

inną osobę każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w 

podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby 

obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę 

Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie 

się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie 

wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały 

Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 k.s.h. wystąpić przeciwko Spółce z 

powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z 

ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia 

uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia 

uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

 

Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 328 § 6 k.s.h. akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane 

akcje Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego 

wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast 

roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują 

Akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 

 

3.5 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do 
wypłaty dywidendy w przyszłości 

 

Zgodnie z art. 395 k.s.h., organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o 

pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które 

powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość 

dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 
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k.s.h.). Warunki oraz termin przekazania dywidendy w momencie, gdy Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie podejmie uchwałę o jej wypłacie, będą ustalane zgodnie z zasadami stosowanymi 

dla spółek publicznych. 

Zgodnie z § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Spółka zobowiązana jest poinformować 

KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach D (dzień ustalenia 

prawa do dywidendy) i W (dzień wypłaty dywidendy) nie później niż 10 dni przed dniem D, a 

także przesyła do Krajowego Depozytu odpis uchwały właściwego organu spółki w tych 

sprawach. Dzień W może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu D. Wypłata 

dywidendy z akcji zdematerializowanych odbywać się będzie za pośrednictwem systemu 

depozytowego prowadzonego przez KPDW. 

Zgodnie z § 112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wypłata dywidendy z akcji 

zdematerializowanych następuje poprzez postawienie przez Spółkę w terminie W do godz. 

11.30 do dyspozycji KDPW środków przeznaczonych na realizację prawa do dywidendy na 

wskazanym przez KPDW rachunku pieniężnym lub bankowym. Następnie KDPW rozdziela te 

środki na poszczególne rachunki pieniężne lub bankowe uczestników bezpośrednich (podmioty 

wpisane na listę uczestników bezpośrednich prowadzoną przez KDPW), którzy dalej przekazują 

te środki na poszczególne rachunki akcjonariuszy Emitenta. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta będzie rekomendował 

akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat. Intencją Zarządu jest 

reinwestowanie zysków w celu zoptymalizowania rozwoju Spółki. Jednakże ostateczna decyzja o 

wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki 

oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe i zostanie podjęta przez akcjonariuszy Emitenta.  

 

3.6 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi 
Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika 
podatku 

 

W Dokumentem 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. 

 

3.6.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy 

odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 

– podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

– przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach 

określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 

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

podatku dochodowym od osób fizycznych), 

– płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku 

z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika 

urzędu skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym 

w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro 

maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której 

wypłacana jest dywidenda. 

 

Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie 

papierów wartościowych 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich 

wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) 

podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie 

papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 

wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z 

pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

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

fizycznych, jest: 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 

1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z 

papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 

podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych 

instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami 

uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w 

spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na 

podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

– różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających 

osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w 

innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania 

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

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów 

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

dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 

mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 

osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci 
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innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy 

(art. 30b ust. 6 ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

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

stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub 

niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez 

podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów 

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

podatkowej. 

 

3.6.2 Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie 

„dochodu z udziału w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji dochodem z 

udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z 

umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia 

tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód 

przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość 

kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

 

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

prawnych do przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z 

odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku 

otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się kwot w tej części, która 

stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych w związku z 

likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o 

kwoty nie stanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku 

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

dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego 

przychodu. 

 

Opodatkowanie 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: 

 podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu 

 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): 

1. 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, 
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2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w 

Rzeczpospolitej 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, 

3. spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów 

(akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1, 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych jest: 

 spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z 

dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te 

należności w wysokości, o której mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego 

posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody 

(przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W 

przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 

3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do 

zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej 

w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym 

po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

 

Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego 

podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek 

właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych). 

 

Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 

wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest 

dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów 

wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub 

objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się z 

pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które 

sprzedały papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu 

dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, 

osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu 
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skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku 

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

osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie 

miesiące tego roku. 

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony 

w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

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 przedstawienia płatnikowi przez 

podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów 

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

podatkowej. 

 

3.6.3 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 

 

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa 

na podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w 

przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz 

inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu, czyli: 

 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub 

zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i 

 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 

zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend  i 

innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być 

zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi 

pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub 

miejsca zamieszkania osoby fizycznej. 

W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady 

opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej 

przepisów polskich ustaw podatkowych.  

 

Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia 

podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod 

warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym 

od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji 

podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy 

w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, 

pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. 
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Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku 

dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1. 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, 

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w 

Rzeczpospolitej 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, 

3. spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów 

(akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1, 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych jest: 

 spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

 

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z 

dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te 

należności w wysokości, o której mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego 

posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody 

(przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W 

przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 

3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do 

zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej 

w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym 

po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

 

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, 

wypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych 

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. 

 

3.6.4 Podatek od spadków i darowizn 

 

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze 

spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem 

papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 
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– w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany 

był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub 

– prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju 

pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i 

spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 

 

3.6.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalania się od podatku 

sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych, 

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne 

firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu 

zorganizowanego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami 

wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w Alternatywnym Systemie Obrotu. W 

związku z czym obrót instrumentami finansowymi Emitenta jest zwolniony z podatku od 

czynności cywilnoprawnych. 

W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych 

papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności 

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

cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności 

cywilnoprawnych. 

 

3.6.6 Odpowiedzialność płatnika podatku 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obo-

wiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie or-

ganowi podatkowemu - odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. 

Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależ-

na od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przy-

padku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy 

podatnika. 
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4 Dane o Emitencie 
 

4.1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz 
z numerami telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem 
według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numeru 
według właściwej identyfikacji podatkowej 

 

Tabela 7 Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: Kancelaria Prawna – Inkaso WEC 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Łódź 

Adres: ul. Piotrkowska 270 

90-361 Łódź 

Telefon: +48 (42) 681 74 74 

Faks: +48 (42) 681 74 70 

Adres poczty elektronicznej: biuro@kancelariawec.eu 

Adres strony internetowej: www.kancelariawec.eu 

NIP: 7252042800 

REGON: 101064884 

KRS: 0000381779 

Źródło: Emitent 

 

4.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 
 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony, zgodnie z § 3 ust. 4 Statutu Spółki. 

 

4.3 Wskazanie przepisów prawa na podstawie, których został 
utworzony Emitent 

 

Emitent został utworzony na mocy aktu zawiązania Spółki podjętego w dniu 25 lutego 2011 r. 

Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 24 marca 2011 r. na mocy 

postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego.  

 

Emitent powstał na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. 

Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami.  

mailto:biuro@kancelariawec.eu
http://www.kancelariawec.eu/
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4.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do 
właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego 
wpisu, a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego 
utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i 
numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 

 

W dniu 24 marca 2011 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779. 

 

4.5 Krótki opis historii Emitenta 
 

2011 r. 

 

W dniu 25 lutego 2011 r. nastąpiło zawiązanie Emitenta pod firmą Kancelaria Prawna – Inkaso 

WEC Spółka Akcyjna. Kapitał zakładowy Spółki został określony na 100.000,00 zł i dzielił się na 

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego z dnia 24 marca 2011 r. Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000381779. 

 

W maja 2011 r. Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności operacyjnej w obszarze windykacji 

należności z sektora B2B na zlecenie. 

 

W dniu 15 lipca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 120.500,00 zł w ramach emisji 

1.205.000 nowych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym : (i) 800.000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii B, (ii) 200.000. akcji imiennych serii C, (iii) 205.000 akcji imiennych serii D. 

Emisja akcji serii B, C i D nastąpiła w drodze subskrypcji prywatnej w ramach, której objętych 

zostało łącznie 1.205.000 akcji. Cena emisyjna akcji serii B i C wyniosła 0,10 zł za każdą akcję, 

natomiast cena emisyjna akcji serii D wyniosła 0,12 zł za każdą akcję. Łącznie z emisji akcji serii 

B, C i D Spółka pozyskała 124.600,00 zł. 

 

W dniu 23 listopada 2011 r. zarejestrowane zostało w KRS podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki do kwoty 220.500,00 zł w wyniku emisji akcji serii B, C i D. 

 

2012 r. 

 

W dniu 11 maja 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 79.600,00 zł w ramach emisji 

796.000 nowych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym : (i) 526.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii E, (ii) 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Emisja akcji serii E i F 

nastąpiła w drodze subskrypcji prywatnej w ramach, której objętych zostało łącznie 796.000 

akcji. Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 0,19 zł za każdą akcję, natomiast cena emisyjna akcji 
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serii F wyniosła 0,10 zł za każdą akcję. Łącznie z emisji akcji serii E i F Spółka pozyskała 

126.940,00 zł. 

 

W dniu 20 czerwca 2012 r. zarejestrowane zostało w KRS podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki do kwoty 300.100,00 zł w wyniku emisji akcji serii E i F. 

 

W drugim półroczu 2012 r. Emitent rozwinął dodatkowy dział sprzedaży szkoleń, który 

rozpoczął intensywne prace nad przygotowaniem oferty szkoleń zamkniętych dla dużych firm 

oraz szkoleń otwartych ogólnodostępnych oraz nad pozyskiwaniem klientów na szkolenia. 

 

W 2012 r. nastąpił istotny rozwój prowadzonej przez Emitenta działalności. Spółka pozyskała 

liczne grono nowych klientów, co przyczyniło się do istotnego wzrostu wartości odnotowanych 

przychodów ze sprzedaży – z poziomu ok. 1.165 tys. zł odnotowanych w 2011 r. do poziomu ok. 

3.235 tys. zł odnotowanych w 2012 r. 

 

2013 r. 

 

W 2013 r. Spółka wprowadziła do oferty produktowej umowę cesji z przejęciem kosztów 

dochodzenia wierzytelności dla wyselekcjonowanych wierzytelności spełniających określone 

kryteria – bardzo atrakcyjną propozycję dla klientów, polegającą na tym, że Spółka przejmuje 

koszty dochodzenia wierzytelności (sądowe, komornicze i adwokackie), co uplasowało w 

uznaniu Emitenta jego ofertę wśród najbardziej konkurencyjnych ofert w porównaniu do innych 

firm windykacyjnych z obszaru B2B. Spółka obserwuje duże zainteresowanie tym produktem 

wśród klientów. 

 

W dniu 11 stycznia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50.000,00 zł w ramach emisji 

500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna 

akcji serii G wyniosła 0,10 zł za każdą akcję. Łącznie z emisji akcji serii G Spółka pozyskała 

50.000,00 zł. 

 

W dniu 8 sierpnia 2013 r. zarejestrowane zostało w KRS podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki do kwoty 350.100,00 zł w wyniku emisji akcji serii G. 

 

W dniu 4 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 70.000,00 zł w ramach emisji 

700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna 

akcji serii H wyniosła 0,10 zł za każdą akcję. Łącznie z emisji akcji serii H Spółka pozyskała 

70.000,00 zł. 

 

W dniu 20 grudnia 2013 r. zarejestrowane zostało w KRS podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki do kwoty 420.100,00 zł w wyniku emisji akcji serii H. 
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2014 r. 

 

W marcu 2014 r. Spółka wygrała przetarg na obsługę wierzytelności Urzędu Miasta Łodzi z 

sektora B2B - wartość wierzytelności, jakiej dotyczył przetarg to blisko 10 mln zł. 

 

W dniu 7 marca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 4 w 

przedmiocie konwersji akcji w ramach, której określiło, że dotychczasowe akcje serii A-H 

zostaną oznaczone nową serią A1 (w liczbie 2.341.620 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł) jako 

akcje imienne uprzywilejowane co do prawa głosu oraz nową serią A2 (w liczbie 1.859.380 akcji 

o wartości nominalnej 0,10 zł) jako akcje zwykłe na okaziciela. 

 

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Emitenta wraz z Panem Jackiem Sroczyńskim zawiązali spółkę  

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Emitent został 

komandytariuszem w spółce Kancelaria Prawna Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa i 

określono, że będzie on posiadał 99,00% udziału w zysku tej spółki. 

 

W dniu 30 maja 2014 roku Emitent zawarł umowy nabycia łącznie 250 udziałów spółki E-

wierzyciel.pl Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 zł stanowiących ok. 83,33% 

udziału w kapitale zakładowych i głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Po zawarciu 

ww. umów Emitent stał się podmiotem dominującym wobec E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. i jego 

jedynym udziałowcem (Emitent przed zawarciem ww. umów posiadał 50 udziałów spółki E-

wierzyciel.pl Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł). 

 

W dniu 4 czerwca 2014 roku Emitent zawarł umowy nabycia łącznie 440 udziałów spółki SME 

Solutions  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł 

stanowiących ok. 100,00% udziału w kapitale zakładowych i głosach na zgromadzeniu 

wspólników tej spółki. Po zawarciu ww. umowy Emitent stał się podmiotem dominującym 

wobec SME Solutions Sp. z o.o. i jej jedynym udziałowcem. 

 

W dniu 13 czerwca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 4 

w przedmiocie zmian Statutu na mocy, której zmieniono m.in. strukturę kapitału zakładowego w 

ten sposób, że liczba akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 została określona na 

2.455.047 akcji, a liczba akcji zwykłych na okaziciela serii A2 określona została na 1.745.953 

akcji. Rejestracja przedmiotowych zmian Statutu Spółki miała miejsce w dniu 20 czerwca 2014 r. 

 

W dniu 18 września 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę 

nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 

740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem 

prawa poboru.  

 

W okresie od 16 października 2014 r. do 20 listopada 2014 r. Emitent przeprowadził ofertę 

prywatną akcji serii  A3 w ramach, której objętych zostało 740.000 akcji po cenie emisyjnej 0,27 

zł za jedną akcję, co dało łączne wpływy brutto z emisji na poziomie ok. 199,8 tys. zł. 
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4.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych 
Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej 

powinien wynosić co najmniej 100.000 zł. 

Ponadto Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały 

rezerwowe i inne fundusze celowe. 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 

wynosi 420.100,00 zł i dzieli się w następujący sposób: 

a) 2.455.047 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii A1 o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, 

b) 1.745.953 akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii A3  

kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta będzie wynosił 494.100,00 zł i dzielił się w 

następujący sposób: 

a) 2.455.047 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii A1 o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, 

b) 1.745.953  akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

c) 740.000 akcji na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i 

zarejestrowanych akcji. 

 

W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość 

nominalną akcji objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki finansowe 

przeznaczone z zysków z lat poprzednich. 

 

Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać: 

 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w 

wyniku zbycia lub nabycia składników majątku trwałego. 

 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, 

najczęściej przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele ustalone przez Walne 

Zgromadzenie Spółki 

 Zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat 

bądź wysokość niepodzielonego zysku z lat poprzednich 

 Zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy. 

 

Tabela 8 Kapitał własny Emitenta (w zł) 
WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 

Kapitał (Fundusz) własny 506 959,92 694 149,92 

Kapitał (Fundusz ) podstawowy 420 100,00 420 100,00 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) -  - 

Kapitał (Fundusz) zapasowy 44 119,00 86 859,92 

Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny - - 
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Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -  - 

Zysk (strata) z lat ubiegłych (62 555,13) - 

Zysk (strata) netto 105 296,05 187 190,00 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

(-) 
- - 

Źródło: Emitent 

 

4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

 

4.8 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 lub w wyniku realizacji 
uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze 
wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia 
praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem 

pierwszeństwa do objęcia akcji. 

 

4.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które 
na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału 
docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak 
również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w 
terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może być 
jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Spółki w materii podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.   

 

4.10  Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są 
lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub 
wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

 

Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym 

rynku papierów wartościowych. Emitent również nie wystawił kwitów depozytowych. 
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4.11  Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych 
lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego 
działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy 
kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdego z nich co 
najmniej nazwy, formy prawnej, siedziby, przedmiotu 
działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym 
i ogólnej liczbie głosów 

 

 

4.11.1 Wskazanie istotnych jednostek grupy kapitałowej Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada następujące podmioty 

zależne i udziały w spółkach prawa handlowego: 

 

E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada 100,00% udziału w kapitale 

zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. 

 

Podstawowe informacje: 

Nazwa i forma prawna: E-wierzyciel.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba i adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź 

Kapitał zakładowy: 15.000,00 zł 

Numer KRS: 0000422889 

 

Przedmiot działalności: 

 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki E-wierzyciel.pl 

jest prowadzenie internetowej giełdy długów, gdzie za 

określoną opłatą uiszczaną w wygodny i szybki sposób (poprzez 

sms, kartę kredytową lub płatności PAYU) wierzyciel może 

umieścić dłużnika w wykazie dłużników i wybrać określone 

narzędzia powiadamiania dłużnika/windykacji. Docelowa 

spółka ta zajmować się będzie również sprzedażą produktów 

Emitenta. Działalność spółki zależnej stanowi uzupełnienie 

działalności Emitenta, który współpracuje z E-wierzyciel.pl Sp. z 

o.o. w ramach giełdy długów. 

 

Zarząd Remigiusz Brzeziński – prezes zarządu 

Sylwia Pastusiak-Brzezińska - prokurent 

 

E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. - spółka działa jako operator internetowej giełdy wierzytelności - jej 

działalność ma stanowić dla Grupy Kapitałowej Emitenta korzyść dwojakiego rodzaju: po 

pierwsze zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych, a po drugie zapewnić możliwość 

zwiększenia przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez sprzedaż usług umieszczania 

ofert sprzedaży wierzytelności na giełdzie. 
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Tabela 9 Wybrane dane finansowe spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
 

01.01.2014-

31.12.2014 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 

towarów i materiałów 
 3,1 

Zysk/strata netto  -2,0 

  31.12.2014 r. 

Kapitał własny, w tym :  8,5 

a) kapitał podstawowy  15,0 

b)kapitał zapasowy   - 

c)kapitał rezerwowy  -  

d) zysk(strata) z lat ubiegłych  -4,5 

Aktywa trwałe  8,4 

Suma bilansowa  11,2 

Źródło: Emitent 

 

Nabycie przez Emitenta udziałów spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. 

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Emitent posiadał 50 udziałów o łącznej wartości 

nominalnej 2.500,00 spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. stanowiących wówczas 50% udziału w 

kapitale zakładowym tej spółki. W kwietniu 2014 r. spółka E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. 

przeprowadziła emisję 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, w związku z 

czym udział Emitenta w tym przedsiębiorstwie spadł do poziomu 16,67% udziału w kapitale 

zakładowym. W dniu 30 maja 2014 roku Emitent zawarł umowy nabycia łącznie 250 udziałów 

spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 12.500,00 zł stanowiących ok. 

83,33% udziału w kapitale zakładowych i głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki za 

łączną cenę nabycia w wysokości 12,5 tys. zł. Po zawarciu ww. umów Emitent stał się 

podmiotem dominującym wobec E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. i jego jedynym udziałowcem. 

Transakcja nabycia 250 udziałów spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. została zawarta przez Emitenta 

z podmiotami powiązanymi, tj. z Panią Sylwią Pastusiak-Brzezińską (Członek Zarządu Emitenta) 

oraz Panem Remigiuszem Brzezińskim (Prezes Zarządu Emitenta). Cena nabycia 250 udziałów 

spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. została ustalona według wartości nominalnej nabywanych 

udziałów, tj. na kwotę 50,00 zł za każdy udział. Zarząd Spółki dokonał wyceny nabywanych 

udziałów na podstawie danych finansowych spółki e-Wierzyciel.pl Sp. z o.o., a także na 

podstawie spodziewanego efektu synergii dla Emitenta wynikającego z nabycia kontrolnego 

pakietu udziałów spółki e-Wierzyciel.pl Sp. z o.o. 

 

SME Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada 100,00% udziału w kapitale 

zakładowym i 100,00% w głosach na zgromadzeniu wspólników SME Solutions  Sp. z o.o. 

 

Podstawowe informacje: 

Nazwa i forma prawna: SME Solutions  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba i adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź 
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Kapitał zakładowy: 22.000,00 zł 

Numer KRS: 0000354013 

 

Przedmiot działalności: 

 

SME Solutions specjalizuje się w pośrednictwie na rynku usług 

finansowych i prawnych – spółka zajmuje się sprzedażą usług 

windykacyjnych Emitenta oraz usług leasingu, faktoringu, usług 

prawnych, usług spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. (portal gielda-

dlugow.net). Działalność SME Solutions Sp. z o.o powinna 

przynosić korzyści dla Emitenta poprzez dywersyfikacje źródeł 

pozyskiwania klientów. Partnerami spółki są BIBBY Financial 

Service, PRAGMA, Akcept Finanse, Masterlease, Raiffeisen 

Leasing, Faktoring Broker, mLeasing. 

 

Zarząd Sylwia Pastusiak-Brzezińska – prezes zarządu 

Remigiusz Brzeziński – prokurent 

 

Tabela 10 Wybrane dane finansowe spółki SME Solutions  Sp. z o.o. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
 

01.01.2014-

31.12.2014 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 

towarów i materiałów 
 

39,4 

Zysk/strata netto  -15,1 

  31.12.2014 r. 

Kapitał własny, w tym :  -14,4 

a) kapitał podstawowy  22,0 

b)kapitał zapasowy   - 

c)kapitał rezerwowy   - 

d) zysk(strata) z lat ubiegłych  -21,2 

Aktywa trwałe  8,1 

Suma bilansowa  10,7 

Źródło: Emitent 

 

Nabycie przez Emitenta udziałów spółki SME Solutions Sp. z o.o. 

W dniu 4 czerwca 2014 roku Emitent zawarł umowy nabycia łącznie 440 udziałów spółki SME 

Solutions  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł 

stanowiących 100,00% udziału w kapitale zakładowych i głosach na zgromadzeniu wspólników 

tej spółki za łączną cenę nabycia w wysokości 22 tys. zł. Po zawarciu ww. umowy Emitent stał 

się podmiotem dominującym wobec SME Solutions Sp. z o.o. i jej jedynym udziałowcem. 

Transakcja nabycia 440 udziałów spółki SME Solutions Sp. z o.o. została zawarta przez Emitenta 

z podmiotem powiązanym - Panią Sylwią Pastusiak-Brzezińską (Członek Zarządu Emitenta). 

Cena nabycia 440 udziałów spółki SME Solutions Sp. z o.o. została ustalona według wartości 

nominalnej nabywanych udziałów, tj. na kwotę 50,00 zł za każdy udział. Zarząd Spółki dokonał 

wyceny nabywanych udziałów na podstawie danych finansowych spółki SME Solutions Sp. z o.o., 
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a także na podstawie spodziewanego efektu synergii dla Emitenta wynikającego z nabycia 

kontrolnego pakietu udziałów spółki SME Solutions Sp. z o.o. 

 

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

 

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Pan Jacek Sroczyński wraz z Emitentem zawiązali spółkę Kancelaria 

Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Emitent jest komandytariuszem w 

spółce Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa i na dzień 

sporządzenia Dokumentu Informacyjnego posiada 99,00% udziału w zysku tej spółki. 

 

Podstawowe informacje: 

Nazwa i forma prawna: 
Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Koman-

dytowa 

Siedziba i adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź 

Numer KRS: 0000511584 

 

Przedmiot działalności: 

 

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy oferuje 

kompleksową obsługę w zakresie wszystkich obszarów prawa. 

Spółka obsługuje zarówno firmy jak i osoby fizyczne. 

 

Komplementariusz: Jacek Sroczyński 

Komandytariusz Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna 

Wysokość sumy 

komandytowej: 
50.000,00 zł 

 

Tabela 11 Wybrane dane finansowe spółki Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i 

Wspólnicy Sp.k. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 
 

04.04.2014-

31.12.2014 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 

towarów i materiałów 
 

128,2 

Zysk/strata netto  -32,5 

  31.12.2014 r. 

Kapitał własny, w tym :  37,5 

a) kapitał podstawowy  70,0 

b)kapitał zapasowy   - 

c)kapitał rezerwowy   - 

d) zysk(strata) z lat ubiegłych  -  

Aktywa trwałe  31,7 

Suma bilansowa  76,8 

Źródło: Emitent 

 

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. została powołana w celu obsługi prawnej 

podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, jak również w celu świadczenia podmiotom spoza 
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Grupy Kapitałowej Emitenta usług prawnych, w tym usług świadczonych zgodnie z ustawą o 

radcach prawnych. 

 

Emitent w przypadku danych finansowych sporządzanych za okres do końca 2014 r. korzystał z 

wyłączenia, w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprowadzania finansowego ze swoimi 

spółkami zależnymi przewidzianego w art. 58 ust 1 i 2. Ustawy o Rachunkowości.  

 

Emitent w przypadku danych finansowych sporządzanych za okres począwszy od 2015 r. zamie-

rza sporządzać skonsolidowane informacje finansowe ze swoimi spółkami zależnymi.  

 

4.12 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i 
organizacyjnych, pomiędzy: 

 

4.12.1 Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządczych i 

nadzorczych Emitenta 

 

 Remigiusz Brzeziński (Prezes Zarządu i znaczący akcjonariusz) i Sylwia Pastusiak-

Brzezińska (Członek Zarządu i znaczący akcjonariusz) są małżeństwem; 

 Witold Pastusiak (Przewodniczący Rady Nadzorczej) jest ojcem Sylwii Pastusiak-

Brzezińskiej (Członek Zarządu i znaczący akcjonariusz); 

 Krzysztof Pastusiak (Członek Rady Nadzorczej) jest bratem Sylwii Pastusiak –

Brzezińskiej (Członek Zarządu) i synem Witolda Pastusiak (Przewodniczący Rady 

Nadzorczej), 

 w dniu 30 maja 2014 roku Emitent zawarł z Panią Sylwią Pastusiak-Brzezińską 

(Członek Zarządu i znaczący akcjonariusz) umowę nabycia 225 udziałów spółki E-

wierzyciel.pl Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 11.250,00 zł za cenę nabycia w 

wysokości 11,25 tys. zł, 

 w dniu 30 maja 2014 roku Emitent zawarł z Panem Remigiuszem Brzezińskim (Prezes 

Zarządu i znaczący akcjonariusz) umowę nabycia 25 udziałów spółki E-wierzyciel.pl Sp. 

z o.o. o łącznej wartości nominalnej 1.250,00 zł za cenę nabycia w wysokości 1,25 tys. zł, 

 w dniu 4 czerwca 2014 roku Emitent zawarł z Panią Sylwią Pastusiak-Brzezińską 

umowę nabycia łącznie 440 udziałów spółki SME Solutions Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł za łączną cenę nabycia w 

wysokości 22 tys. zł. 

 

Poza wskazanymi powyżej powiązaniami, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, nie występują 

żadne inne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem a Członkami 

Zarządu lub Członkami Rady Nadzorczej. 

 

4.12.2 Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządczych lub 

nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

 

 Remigiusz Brzeziński (Prezes Zarządu) jest jednocześnie głównym akcjonariuszem 

Spółki; 
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 Sylwia Pastusiak-Brzezińska (Członek Zarządu) jest jednocześnie głównym 

akcjonariuszem Spółki; 

 

Poza wskazanymi powyżej powiązaniami, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, nie występują 

żadne inne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub 

Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

 

4.12.3 Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a 

Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów 

zarządzających i nadzorczych) 

 

Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami 

wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) nie zachodzą żadne 

powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne. 
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4.13 Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, 
wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz 
udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług 
albo, jeżeli to istotne, poszczególnych produktów, towarów 
i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy 
kapitałowej Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

 

4.13.1 Przedmiot działalności 

 

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm 

z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami. 

 

Spółka obsługuje przede wszystkim wierzytelności pochodzące z sektora B2B. Podstawowym 

celem Emitenta jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie należności dla swoich klientów. Spółka 

podejmuje intensywne i efektywne działania, zmierzające do odzyskania zaległych zobowiązań 

finansowych, zachowując przy tym najwyższe standardy etyki biznesu i bezpieczeństwa 

informacji. Emitent posiada w swojej ofercie szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem i 

prewencją wierzytelności, wspomagających utrzymanie płynności finansowej przez 

obsługiwane przedsiębiorstwa. Dzięki elastycznej ofercie Emitent jest odpowiednim partnerem 

zarówno dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych 

podmiotów gospodarczych. 

 

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna specjalizuje w obsłudze firm z branż: 

 budowlanych, 

 transportowych, 

 wydobywczych (kopalnie piasku i żwiru), 

 spożywczych, 

 opakowań, 

 poligrafii i reklamy, 

 rolnictwa i sadownictwa,  

 chemii i kosmetyków, 

 i innych. 

 

Spółka pozyskuje zlecenia na windykację z sektora B2B poprzez własną sieć sprzedaży  

(regionalne biura sprzedaży i doradcy klienta), Partnerów Handlowych, poprzez kanały zdalne 

(internet, call center), a także poprzez polecenia od dotychczasowych klientów.  

 

Spółka w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje nowoczesny system informatyczny 

WEC-NET wspomagający windykację na każdym etapie (specjalnie dostosowany do potrzeb 

Emitenta), który umożliwia sprawne i szybkie przetwarzanie wszystkich informacji na temat 

klienta oraz dłużnika, a także zapewnia bieżący podgląd przez klienta Spółki aktualnego statusu 

danej sprawy z uwzględnieniem historii dochodzenia wierzytelności w podziale na etapy: 

polubowny, sądowy i egzekucyjny. Każdy z klientów Emitenta posiada dostęp on-line do 

systemu WEC NET, gdzie może śledzić postępy windykacji w stosunku do swoich dłużników. 
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Począwszy od 2012 roku Spółka przeprowadza szkolenia otwarte i zamknięte związane z 

wszelkimi kwestiami związanymi z windykacją i zarządzaniem wierzytelnościami. Z roku na rok 

udział przychodów ze szkoleń w przychodach Spółki rośnie dynamicznie. Dotychczas Spółka 

przeszkoliła ok 1200 osób na różnego rodzaju szkoleniach i uzyskała wiele pozytywnych 

referencji z tego tytułu – m.in. od. Agencji Nieruchomości Rolnych, Urzędu Miasta Łódź, Urzędu 

Miasta Będzin, Urzędu Miasta Wołomin, Hochland Polska, Wielton S.A., PGF Urtica S.A., czy RWE 

Polska S.A. 

 

Spółka począwszy od 2012 roku posiada Certyfikat Biała Lista przyznany przez Wrocławską 

Izbę Gospodarczą, Certyfikat ISO 9001:2009 oraz Certyfikat Związku Przedsiębiorców i 

Pracodawców. 

 

Emitent jest członkiem Polskiego Związku Windykacji oraz Konferencji Przedsiębiorstw 

Finansowych. Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. posiada rekomendacje od obydwu tych 

związków oraz przechodzi coroczne audyty etyczne przeprowadzane przez te organizacje. 

 

4.13.2 Główne grupy usług Emitenta 

 

Zarządzanie wierzytelnościami 

 

Windykacja w formie zlecenia 

Emitent w wyniku umowy zlecenia windykacji wierzytelności, jako pełnomocnik Klienta, 

prowadzi wszystkie dopuszczalne prawem działania zmierzające do odzyskania długu. 

Kancelaria WEC swoje działania windykacyjne rozpoczyna od windykacji polubownej, w tym 

terenowej, poprzez windykację sądową i egzekucję komorniczą w trakcie, której nadzoruje 

pracę komorników jako organów egzekucyjnych. Przychody Emitenta z windykacji na zlecenie 

stanowią prowizję od wyegzekwowanej kwoty wierzytelności oraz koszty obsługi prawnej 

wierzytelności przede wszystkim koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sadowym i 

egzekucyjnym. 

 

Windykacja należności jest procesem złożonym w ramach, którego Spółka wykonuje m.in. 

następujące działania: 

 poszukuje i sprawdza majątek dłużnika, 

 prowadzi negocjacje polubowne, 

 dochodzi roszczeń na drodze przymusu prawnego (postępowanie sądowe i komornicze), 

 szuka nabywcy wierzytelności poprzez umieszczenie wierzytelności na Internetowej 

Giełdzie Wierzytelności Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. oraz giełdach 

partnerskich, co stanowi dodatkowy środek nacisku na dłużnika. 

 

Windykacja w formie cesji powierniczej 

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC S.A. w wyniku cesji powierniczej przekazane zostaje prawo do 

wierzytelności w związku, z czym na każdym etapie działań windykacyjnych Spółka występuje 

jako właściciel wierzytelności.  
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Emitent zobowiązany jest, na podstawie zawartej umowy cesji powierniczej wierzytelności, 

wydać swojemu Klientowi każdą wyegzekwowaną od dłużnika wierzytelność, po zatrzymaniu 

należnego Spółce wynagrodzenia (prowizji oraz koszty obsługi prawnej wierzytelności przede 

wszystkim koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym). 

 

Powierniczy przelew wierzytelności jest bardzo wygodną formą postępowania windykacyjnego 

dla Klientów Spółki z uwagi na fakt, że nie istnieje konieczność aktywnego uczestniczenia 

Klienta Spółki w sporze z dłużnikiem, a także pozwala zachować odpowiednie relacje biznesowe 

z dłużnikiem, gdyż stroną sporu z dłużnikiem Klienta staje się Spółką. 

 

Nabywając tymczasowe prawa do wierzytelności swojego Klienta Spółka wykonuje następujące 

czynności: 

 bada i wycenia wierzytelność, 

 poszukuje i sprawdza majątek dłużnika, 

 prowadzi negocjacje polubowne,  

 dochodzi roszczeń na drodze przymusu prawnego, 

 w szczególnych przypadkach wpisuje dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej 

InfoMonitor S.A. i KRD. 

 poszukuje nabywcy poprzez umieszczenie wierzytelności na Internetowej Giełdzie 

Wierzytelności Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. oraz giełdach partnerskich. 

 

Windykacja z przejęciem sądowych i komorniczych kosztów dochodzenia wierzytelności 

Windykacja z przejęciem sądowych i komorniczych kosztów dochodzenia wierzytelności, daje 

Klientom Emitenta możliwość zlecenia Kancelarii WEC windykację wierzytelności, bez ponosze-

nia żadnych opłat, w tym kosztów sądowych, skarbowych, czy egzekucyjnych. Emitent pobiera 

prowizję oraz koszty obsługi prawnej wierzytelności (przede wszystkim koszty zastępstwa pro-

cesowego w postępowaniu sadowym i egzekucyjnym) tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu 

skutecznej windykacji, czyli odzyskania długu. 

 

Spółka przed przyjęciem zlecenia w ramach windykacji z przejęciem sądowych i komorniczych 

kosztów dochodzenia wierzytelności analizuje i weryfikuje każdą wierzytelność indywidualnie 

pod kątem możliwości jej wyegzekwowania oraz kwalifikacji do przyjęcia.  

 

Windykacja w formie przelewu zaliczkowego 

Zaliczkowy przelew wierzytelności jest formą prowadzenia windykacji zbliżoną do powierni-

czego przelewu wierzytelności. Nabywając wierzytelność Spółka wnosi na rzecz Klienta umó-

wioną wcześniej wartość zaliczki, która wynosi nie więcej niż 30% wartości wierzytelności. Do-

kładna kwota zaliczki jest określana indywidualnie, po zbadaniu przez Spółkę sytuacji majątko-

wej dłużnika.  

Emitent zobowiązany jest, na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności, wydać swojemu 

Klientowi każdą wyegzekwowaną od dłużnika wierzytelność, po zatrzymaniu należnego Spółce 

wynagrodzenia (prowizji) oraz kwoty przelanej Klientowi zaliczki. W przypadku, gdy 

windykacja okazuje się bezskuteczna, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej zaliczki, w 

wartości nominalnej. 
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Oddłużanie firm, restrukturyzacja długu 

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. prowadzi na zlecenie Klientów działania zmierzające do 

oddłużenia firm oraz restrukturyzacji długu, tj. zmiany struktury zobowiązań pod względem ich 

ilości, okresu i sposobu spłaty, oraz wysokości oprocentowania. Zmiany dokonywane są za zgo-

dą wierzycieli i mają na celu obniżenie kosztów obsługi zadłużenia i przywrócenie płynności 

finansowej dłużnika. W konsekwencji prowadzą do poprawienia sytuacji ekonomicznej zarówno 

dłużnika jak i wierzyciela. 

 

W ramach powyższych działań Spółka prowadzi następujące czynności: 

 mediacje – usługa polega na prowadzeniu w imieniu Klienta rozmów z jego wierzycie-

lem mających na celu redukcję zadłużenia, poprzez częściowe umorzenie długu główne-

go, lub odstąpienie od odsetek przez wierzyciela, wydłużenie terminu spłaty itp., 

 wykup długu - usługa ta polega na przeprowadzeniu transakcji cesji wierzytelności na 

rzecz podmiotu trzeciego, któremu dłużnik będzie dokonywał spłat zobowiązania. Kwo-

ta zakupu długu może być znacznie niższa od wartości wierzytelności. 

 działania antyegzekucyjne - w przypadku wszczętej egzekucji komorniczej, Spółka w 

imieniu Klienta podejmuje działania mające na celu wstrzymanie czynności egzekucyj-

nych poprzez zawieszenie postępowania, a w efekcie porozumienia z wierzycielem. 

 

Wykup wierzytelności 

 

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z uwagi na fakt, że specjalizuje się w dostarczaniu kom-

pleksowych rozwiązań finansowych dla firm skupuje również wybrane wierzytelności z sektora 

B2B. 

 

Spółka w przypadku wykupu wierzytelności analizuje i weryfikuje każdą wierzytelność indywi-

dualnie oraz określa warunki jej wykupu, które zależą przede wszystkim od kondycji finansowej 

dłużników. Nabycie przez Spółkę wierzytelności dotyczy jedynie wierzytelności nieprzedawnio-

nych wobec podmiotów posiadających zdolność do spłaty zobowiązań. 

 

Prewencja wierzytelności 

 

Weryfikacja kontrahenta 

Spółka w ramach świadczonych usług oferuje weryfikację kontrahentów jej Klientów. Spółka 

weryfikuje podmioty gospodarcze w bazach Biur Informacji Gospodarczej InfoMonitor i KRD, w 

bazach Związku Banków Polskich i Biura Informacji Kredytowej S.A., a także we własnej bazie 

oraz w zasobach największych firm windykacyjnych, członków Polskiego Związku Windykacji i 

Giełd Wierzytelności. 

 

Monitoring 

Spółka w ramach świadczonych usług oferuje monitoring płatności faktur jej Klientów. Spółka 

podejmuje kontakt z kontrahentem Klienta jeszcze przed wymagalnością jego zobowiązania, 

celem zwrócenia uwagi na konieczność opłacenia faktury w najbliższym czasie. Monitoring płat-

ności znacznie poprawia dyscyplinę płatniczą. W przypadku niedotrzymania terminu płatności 

reakcja Emitenta jest natychmiastowa.  
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Ponadto bieżące monitorowanie płatności pozwala w szybszy sposób wykryć problemy finan-

sowe kontrahenta i minimalizować ich uboczne skutki dla Klienta Spółki m.in. poprzez wstrzy-

manie dostaw, szybsze uzyskanie zabezpieczeń itp.  

 
Pieczęć prewencyjna 

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z uwagi na fakt, że specjalizuje się w dostarczaniu 

kompleksowych usług windykacji dla firm oferuje również sygnowanie faktur wystawianych 

przez Klientów Spółki pieczęcią prewencyjną Spółki. W uznaniu Spółki sygnowanie przez nią 

faktur zwiększa dyscyplinę płatności wśród kontrahentów Klientów uświadamiając im, że w 

przypadku nie uregulowania wierzytelności w terminie ich windykacją zajmie się podmiot 

profesjonalnie zajmujący się odzyskiwaniem wierzytelności. 

 

Doradztwo prawne 

 

Emitent poprzez spółkę zależną Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka 

Komandytowa świadczy również pomoc prawną, głównie w zakresie odzyskiwania należności 

od dłużników. Usługi doradztwa i obsługi prawnej są świadczone w ramach umów 

abonamentowych, wynagrodzenie jest skalkulowane ryczałtowo jako opłata miesięczna, 

wynikająca z kalkulacji stawki godzinowej niezbędnej dla wykonania umowy. 

 

Szkolenia 

 

Podstawowym obszarem szkoleń przeprowadzanych przez Kancelarię WEC są wszystkie 

kwestie związane z windykacją i zarządzaniem wierzytelnościami. Spółka prowadzi szkolenia 

oraz warsztaty mające na celu zwiększenie umiejętności i wiedzy przedsiębiorcy w jego 

działalności biznesowej. 

 

Szkolenia prowadzone są głównie z zakresu: 

 Zarządzania wierzytelnościami, 

 Negocjacji z dłużnikiem, 

 Prawa pracy, 

 Prawa upadłościowego, 

 Dochodzenia wierzytelności sądowych i pozasądowych, 

 Prawa europejskiego, 

 Prawa administracyjnego, 

 Prawa podatkowego, 

 Prawa ubezpieczeń społecznych. 

 

 

Faktoring 

 

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. świadczy również usługi faktoringowe polegające na 

wykupieniu przez Emitenta od Klienta nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem 

płatności oraz przekazaniem gotówki stanowiącej większą część (do 80%) odkupionych 
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należności. Pozostałe środki, pomniejszone o prowizję Emitenta, trafiają do Klienta natychmiast 

po otrzymaniu płatności od odbiorcy. 

 

4.13.3 Model biznesowy 

 

Struktura przychodów ze sprzedaży 

 

Najbardziej znaczącą część w strukturze przychodów Emitenta stanowiły w latach 2013 – 2014 

przychody z tytułu świadczonych usług windykacji należności Klientów Spółki. Przychody z 

usług windykacyjnych stanowiły w analizowanym okresie ponad 90% łącznych przychodów 

Spółki. 

W 2014 r. Spółka odnotowała zbliżoną wartość zrealizowanych przychodów z tytułu usług 

windykacji, które wyniosły ok. 4,10 mln zł. Zdecydowaną większość przychodów z windykacji 

Spółka uzyskuje z obsługi Klientów krajowych. Wartość przychodów z tytułu świadczonych 

usług windykacji na rzecz Klientów zagranicznych wyniosła w latach 2013 – 2014 odpowiednio 

ok. 110,54 tys. zł i 56,70 tys. zł. 

 

Tabela 12 Struktura przychodów oraz udział procentowy w przychodach Emitenta 

według typów usług w 2014 r. i 2013 r. (w tys. zł) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Źródło przychodów 

Przychody 
zrealizowane 

w 2013 r. 

Udział w 
przychodach 

(%) 

Przychody 
zrealizowane 

w 2014 r. 

Udział w 
przychodach 

(%) 
Przychody ze sprzedaży na 

rynku krajowym 
4 411,12 97,51% 4 492,61 98,75% 

z tytułu usług windykacji 4 081,58 90,23% 4 046,87 88,95% 

z tytułu szkoleń 185,88 4,11% 328,06  7,21% 

z tytułu usług prawnych 73,51 1,62% 49,19  1,08% 

pozostałe przychody 70,16 1,55% 68,49  1,51% 

  
   

Przychody ze sprzedaży poza  

rynkiem krajowym 
112,51 2,49% 56,95 1,25% 

z tytułu usług windykacji 110,54 2,44% 56,70 1,25% 

pozostałe przychody 1,97 0,04% 0,25  0,01% 

 
 

   

RAZEM 4 523,63 100,00% 4 549,57 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Drugą grupę przychodów ze sprzedaży stanowiły przychody osiągane z tytułu realizowanych 

szkoleń. W 2013 r. wartość tych przychodów wyniosła ok. 185,88 tys. zł i stanowiła ok. 4,11% 

rocznych przychodów Emitenta. W 2014 r. Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów z 

tytułu przeprowadzanych szkoleń (o ok. 76% r/r), co wpłynęło na zwiększenie udziału tych 

przychodów w ogólnej strukturze przychodów Spółki (do poziomu ok. 7,21%).  

Emitent osiągał w latach 2013-2014 również przychody z tytułu usług prawnych, których 

wartość w tym okresie kształtowała się na poziomie odpowiednio ok. 73 tys. zł i ok. 49 tys. zł. 

Ponadto wartość pozostałych przychodów w latach 2013 – 2014 wyniosła odpowiednio ok. 

70,16 tys. zł i  68,49 tys. zł. 
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Kontrahenci 

 

Emitent świadczy usługi windykacyjne na rzecz podmiotów gospodarczych, głównie małych i 

średnich firm. W 2014 r. udział żadnego z nich nie odpowiadał za więcej jak 5% przychodów ze 

sprzedaży Spółki. 

 

Wykres 1 - Udział przychodów uzyskiwanych od największych kontrahentów w 

przychodach ze sprzedaży w 2014 r. (w %) 

 

 
 

W opinii Zarządu Emitenta analiza przychodów Spółki pozwala na stwierdzenie, iż Emitent 

posiada bardzo dobrze zdywersyfikowaną strukturę odbiorców swoich usług i nie jest on 

uzależniony od współpracy z którymkolwiek z kontrahentów. 

 

4.13.4 Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie 

od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wraz z opisem najważniejszych czynników 

i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na 

osiągnięte wyniki 

 

W 2014 roku spółka Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. odnotowała ok. 4.550 tys. zł przycho-

dów netto ze sprzedaży. W porównaniu do roku poprzedniego, Spółka odnotowała ok. 1% 

wzrost wartości osiąganych przychodów ze sprzedaży. Odnotowane przychody ze sprzedaży są 

związane głównie ze świadczeniem przez Spółkę usług windykacji na zlecenie. W 2014 r. Spółka 

pozyskała łącznie blisko 3 tys. zleceń windykacyjnych o wartości nominalnej ponad 40 mln zł i 

złożyła blisko 1500 pozwów w celu dochodzenia wierzytelności jej klientów.  

 

Spółka w 2014 r. odnotowała również wzrost wartości ponoszonych kosztów działalności ope-

racyjnej, które wyniosły w tym okresie ok. 4.403 tys. zł. Na wzrost ponoszonych przez Spółkę 

kosztów związanych z działalnością operacyjną wpływ miał głównie wzrost kosztów usług ob-

cych, który wynikał m.in. z utworzenia przez Spółkę w 2014 r. grupy kapitałowej i zlecenia czę-

ści działań na rzecz podmiotów zależnych, w tym obsługi prawnej na rzecz spółki Kancelaria 

Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Sp.K. Równocześnie w związku z utworzeniem grupy kapi-
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tałowej i przejściu części pracowników Emitenta do spółki Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i 

Wspólnicy Sp.K., Emitent odnotował w 2014 r. spadek kosztów operacyjnych z tytułu wynagro-

dzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (łącznie o ok. 8,9%). Powyższe spowo-

dowało odnotowanie przez Emitenta zysku ze sprzedaży w wysokości ok. 147,33 tys. zł, którego 

wartość kształtowała się na zbliżonym poziomie co w roku poprzednim. 

 

W 2014 r. Spółka odnotowała również ok. 503,96 tys. zł pozostałych przychodów operacyjnych, 

których wartość była wyższa o ok. 80% w porównaniu do 2013 r. Na wzrost pozostałych przy-

chodów operacyjnych główny wpływ miało rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych utworzonych 

na wierzytelności w związku odzyskaniem tych wierzytelności (m.in. na drodze sadowej i/lub 

komorniczej) oraz zwrot kosztów sądowych wynikających ze wzrostu ilości wygranych spraw, 

gdzie Emitent dochodził swoich wierzytelności na drodze sądowej i kontrahent zwracał Spółce 

poniesione koszty sądowe. Ponadto w 2014 r. Spółka odnotowała ok. 359,12 tys. zł pozostałych 

kosztów operacyjnych, które związane były głównie z aktualizacją wartości aktywów niefinan-

sowych. 

 

Powyższe wpłynęło na odnotowanie przez Spółkę w 2014 r. zysku z działalności operacyjnej na 

poziomie ok. 292,17 tys. zł, który był wyższy o ok. 32% w porównaniu do zysku operacyjnego 

wypracowanego w 2013 r. oraz zysku netto na poziomie ok. 187,2 tys. zł w porównaniu do 105,3 

tys. zł zysku netto odnotowanego w 2013 r. 

 

Informacja na temat aktywności Emitenta w 2014 r. zakresie podejmowania w obszarze 

rozwoju prowadzonej działalności inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie  

 

Kancelaria Prawna–Inkaso WEC S.A. w 2014 r. skupiała się na umocnieniu swojej pozycji 

rynkowej, przeprowadzeniu zmian organizacyjnych w Spółce, a także na utworzeniu grupy 

kapitałowej. W wyniku tych działań została  ukształtowana organizacyjnie grupa kapitałowa z 

Emitentem jako jednostką dominującą w grupie oraz trzema spółkami zależnymi: (i) SME 

Solutions sp. z o.o., (ii) E-wierzyciel Sp. z o.o., (iii) Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i 

Wspólnicy sp.k. (szczegółowe informacje dotyczące utworzenia przez Emitenta grupy 

kapitałowej zostały wskazane w pkt 4.11.1 niniejszego Dokumentu Informacyjnego). 

 

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (Emitent) 

Emitent z końcem 2014 roku rozpoczął oferowanie usług faktoringowych pod nazwą 

mikrofaktoring. Są to usługi skierowane dla mikro i małych przedsiębiorstw. Rozpoczęcie przez 

Spółkę działalności w tym obszarze wynikało z faktu, że w tym segmencie jest wolne miejsce 

związane z brakiem zainteresowania w finansowaniu tego typu usług przez duże podmioty 

świadczące usługi faktoringowe. Zarząd spółki podjął również decyzję o przeniesienia jednego z 

Biur Sprzedaży Spółki z Bytomia do Krakowa, który jako duża aglomeracja daje większe 

możliwości pozyskiwania nowych klientów. Ponadto w 2014 r. Spółka prowadziła aktywne 

działania sprzedażowe, co pozwoliło jej pozyskać łącznie blisko 3 tys. zleceń windykacyjnych o 

wartości nominalnej ponad 40 mln zł. 

 

SME Solutions sp. z o.o. 
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SME Solutions Sp. z o.o. jest pośrednikiem na rynku usług finansowych i prawnych takich jak 

faktoring, leasing, pożyczki, kredyty, usługi windykacyjne i usługi prawne. Nabycie przez 

Emitenta kontrolnego pakietu udziałów tej spółki miało na celu zdywersyfikowanie źródeł 

pozyskiwania zleceń na usługi Kancelarii Prawnej–Inkaso WEC S.A., a także rozwijanie 

sprzedaży usług firm/podmiotów zewnętrznych, celem dywersyfikacji źródeł przychodów 

grupy kapitałowej Emitenta. W  ciągu 2014 r. SME Solutions Sp. z o.o. zwiększyła listę swoich 

partnerów biznesowych (tj. podmiotów zewnętrznych, których usługi będzie aktywnie 

sprzedawać). Aktualnie SME Solutions Sp. z o.o. współpracuje z następującymi podmiotami:  

 AKCEPT FINANCE S.A.,  

 BIBBY FINANCIAL SERVICE SP. Z O.O.,  

 MASTERLEASE S.A.,  

 RAIFFEISEN LEASING SP. Z O.O.,  

 FAKTORING BROKER SP. Z O.O.,  

 mLEASING  SP. Z O.O.,  

 Leasing Polski SP. Z O.O.,  

 GETIN LEASING S.A.,  

 PRAGMA INKASO S.A.,  

 PRAGMA FAKTORING S.A.,  

 BIG INFOMONITOR S.A.,  

 spółki z grupy kapitałowej Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. 

 

Pod koniec 2014 roku SME Solutions Sp. z o.o. przeprowadziła rekrutacje na stanowiska 

dyrektora sprzedaży oraz przedstawicieli handlowych i pracowników call center, a także 

rozpoczęła aktywną działalność w zakresie sprzedaży usług finansowych i prawnych. Na 

przełomie 2014/2015 roku SME Solutions Sp. z o.o. pozyskała dwa podmioty korzystające z 

finansowania faktoringowego u partnerów tej spółki, a także pozyskała kilkadziesiąt zleceń na 

usługi prawne i windykacyjne. Dzięki rozpoczęciu aktywnej sprzedaży, SME Solutions Sp. z o.o. 

rozpoczęła generowanie przychodów jednocześnie zwiększając portfel zleceń windykacyjnych 

dla Emitenta. Aktualnie SME Solutions Sp. z o.o. zatrudnia i współpracuje łącznie z ośmioma 

osobami na stanowiskach sprzedażowych (w tym z trzema osobami na podstawie umowy o 

pracę oraz pięcioma osobami na podstawie umowy zlecenia).  

 

E-wierzyciel Sp. z o.o 

Spółka E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. w 2014 roku rozpoczęła prowadzenie internetowej giełdy 

długów (www.gielda-dlugow.net). Aktywne funkcjonowanie portalu rozpoczęło się na 

przełomie II/III kwartału 2014 r. Obecnie portal nie posiada jeszcze funkcji publikacji ofert 

sprzedaży wierzytelności osób fizycznych. E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. zdobył już kilkunastu 

klientów publikujących swoje wierzytelności na portalu administrowanym przez tą spółkę. 

Działalność portalu administrowanego przez E-wierzyciel.pl Sp. z o.o.  jednocześnie wspomaga 

działania windykacyjne Emitenta poprzez publikowanie ofert sprzedaży wierzytelności 

zleconych do windykacji Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. 

 

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. 

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. została w dniu 4 kwietnia 2014 r. 

zawiązana przez Pana Jacka Sroczyńskiego oraz Emitenta. Emitent jest komandytariuszem w 

spółce Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa i począwszy od 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.goldenline.pl%2Fgrupy%2FPozostale%2Fcall-center-contact-center%2Fmotywacja-pracownikow-cc%2C195667%2F&ei=ZiQZVdSTOIiBUZGNhPAM&usg=AFQjCNHHs3xQSjrYCqxJgTq6Lky_BI5Oxw&sig2=pjRlxCpezpbjSf3WOuqzjw&bvm=bv.89381419,d.d24
http://www.gielda-dlugow.net/
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zawiązania tej spółki posiada 99,00% udziału w jej zysku. Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i 

Wspólnicy sp.k. w czerwcu 2014 r. rozpoczęła prowadzenie działalności operacyjnej. 

Utworzenie tej spółki związane było z wydzieleniem ze spółki Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC 

S.A. działu prawnego. Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. prowadzi obsługę 

prawną zarówno zleceń windykacyjnych Emitenta, jak i również obsługę spółek z grupy 

kapitałowej Emitenta, a także obsługuje podmioty zewnętrzne pod kątem świadczenia usług 

prawnych. Pod koniec 2014 roku spółka zaczęła pozyskiwać klientów na świadczone usługi 

prawne oraz startować w przetargach na obsługę prawną. W ramach oferty tej spółki została 

wprowadzona usługa będąca odpowiedzią na widoczne zapotrzebowanie rynku, czyli pomoc dla 

podmiotów mających kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań. Pod marką „stop windykacji” 

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. obsługuje zadłużone podmioty, 

reprezentuje ich przed sądem oraz negocjuje warunki ugód z wierzycielami (usługa ta nie jest 

oferowana podmiotom, co do których działania windykacyjne prowadzi Kancelaria Prawna-

Inkaso WEC S.A.). Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. pozyskała już kilku 

stałych klientów w zakresie świadczenia usług prawnych. Aktualnie spółka ta zatrudnia czterech 

radców prawnych, czterech aplikantów radcowskich i dwie osoby personelu administracyjnego. 

 

Informacja dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne 

etaty 

Emitent na dzień 31.12.2014 r. zatrudniał łącznie 31 osób. W przeliczeniu na pełne etaty łączne 

zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 30,5 pełnych etatów.  

Ponadto na dzień 31.12.2014 r. Emitent współpracował z 12 osobami na podstawie umowy 

zlecenia. 

 

4.13.5 Przewagi konkurencyjne Emitenta 

 

 specjalizacja w obsłudze wierzytelności z sektora B2B – duże doświadczenie oraz bardzo 

dobra znajomość specyfiki rynku wierzytelności gospodarczych z sektora B2B pozwala Emi-

tentowi na efektywną windykację wierzytelności;  

 wykwalifikowany zespół specjalistów – Emitent posiada blisko 50-cio osobowy zespół 

specjalistów zarządzania wierzytelnościami – m.in. Radców Prawnych, Ekonomistów, Win-

dykatorów, Informatyków; 

 realizacja procesów windykacji we własnym zakresie – Emitent cały proces związany z 

windykacją i odzyskaniem wierzytelności przeprowadza we własnym zakresie (lub spółek 

zależnych); 

 wysoka jakość i etyka prowadzenia działalności - Emitent w swoich działaniach zwraca 

szczególną uwagę na jakość i etykę prowadzonych działań windykacyjnych. Spółka wpro-

wadziła i posiada normę ISO 9001:2009, a także przynależy do organizacji branżowych: do 

Polskiego Związku Windykacji oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych; 

 wykorzystywanie giełd wierzytelności – Emitent, a także jego podmiot zależny E-

wierzyciel.pl Sp. z o.o. prowadzą internetową giełdę wierzytelności, na którą wpisywane są 

obsługiwane przez Emitenta wierzytelności, co pomaga w ich ściąganiu. 

 wynagrodzenie w formie succes fee – Emitent pobiera swoje wynagrodzenie głównie w 

formie prowizji od ściągniętych należności – taka forma płatności znacznie ułatwia pozy-

skiwanie przez Emitenta nowych Klientów, 
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 szeroki zakres świadczonych usług – Emitent poza standardowymi usługami windykacji 

wierzytelności na zlecenie w zależności od potrzeb Klientów oferuje również windykacje 

wierzytelności w formie cesji powierniczej lub z przejęciem sądowych i komorniczych kosz-

tów dochodzenia wierzytelności lub też windykację w formie przelewu zaliczkowego; 

 oferowanie dodatkowych komplementarnych usług – Emitent poza podstawową działal-

nością w obszarze windykacji na zlecenie, świadczy także dodatkowe komplementarne 

usługi w zakresie restrukturyzacji długu, prewencji wierzytelności (polegającej m.in. na we-

ryfikacji kontrahentów klientów Emitenta, monitoringu płatności faktur Klientów, czy też 

opatrywanie faktur Klientów pieczęcią prewencyjną), szkoleń, czy też doradztwa prawnego; 

 dostęp on–line do systemu WEC-NET – Emitent zapewnia swoim Klientom zdalny dostęp 

do systemu WEC–NET w którym mogą przez 24 godziny na dobę mogą śledzić postępy win-

dykacji w stosunku do swoich dłużników; 

 windykacja terenowa - Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. posiada rozbudowaną sieć 

windykatorów terenowych, których praca z reguły pozwala na osiągnięcie wyższej skutecz-

ność w odzyskaniu należności już na etapie polubownym, w porównaniu np. do pisemnych 

monitów. Liczba windykatorów terenowych współpracujących z Emitentem, z których każ-

dy działa o promieniu 100 km sukcesywnie wzrasta; 

 bogata baza Klientów – dzięki skutecznie realizowanej windykacji na zlecenie i polityce 

marketingowej, Spółka stworzyła bogatą bazę obsługiwanych Klientów. Dotychczas Emitent 

obsłużył już blisko 2 500 tys. Klientów z sektora przedsiębiorstw; 

 bogata lista referencji – Emitent otrzymał od swoich dotychczasowych klientów referencje 

wyrażające pozytywne opinie o świadczonych usługach windykacyjnych, co świadczy 

zarówno o wysokiej jakości i sprawności usług windykacyjnych świadczonych przez Spółkę, 

jak i dostosowania ich do oczekiwań klientów; 

 

4.13.6 Strategia rozwoju Emitenta 

 

Spółka zamierza zwiększyć swój udziału na rynku wierzytelności. W tym celu planuje 

rozbudować sieci sprzedaży, co będzie umożliwiało Spółce zwiększenie dynamiki pozyskiwania 

kolejnych zleceń obsługi wierzytelności z sektora B2B. 

 

W ramach rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej Emitent zamierza stopniowo 

zwiększać skalę inwestycji na własny rachunek w pojedyncze lub też w pakiety wierzytelności w 

celu ich dalszej windykacji. 

 

Dodatkowo spółka planuje rozwój produktu jakim jest factoring dla sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, który będzie oferowany w pakiecie z usługą windykacji wierzytelności (jako jej 

komplementarny element) bądź jako osobna usługa. 

 

4.13.7 Cele emisyjne 

 

W ramach przeprowadzonej emisji akcji serii A3 Spółka pozyskała 199.800,00 zł brutto.  

 



 Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY  91 | S t r o n a  
 

Środki pozyskane z emisji akcji serii A3 Spółka zamierza przeznaczyć głównie na rozbudowę 

sieci sprzedaży w celu uzyskania możliwości intensyfikacji działań na terenie całego kraju w 

zakresie pozyskiwania zleceń odzyskiwania wierzytelności z sektora B2B.  

Ponadto część środków z emisji akcji serii A3 Emitent zamierza przeznaczyć również na 

zwiększenie inwestycji własnych w wierzytelności oraz na rozwój usług factoringowych dla 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

4.13.8 Prognozy finansowe 

 

Zarząd Emitenta prognozuje osiągnięcie w roku 2015 jednostkowych przychodów ze sprzedaży 

na poziomie ok. 5,5–6 mln zł oraz jednostkowego zysku netto na poziomie ok. 250 - 350 tys. 

zł. 

 

Zarząd spółki po okresie intensywnego rozwoju postanowił w latach 2014-2015 skupić się na 

umocnieniu swojej pozycji rynkowej, przeprowadzeniu zmian organizacyjnych w strukturze 

Grupy Kapitałowej, czego wyrazem jest rozpoczęcie działalności operacyjnej przez spółki 

zależne: 

-  SME Solutions sp. z o.o. - spółka będąca pośrednikiem na rynku usług finansowych i 

prawnych, sprzedająca usługi windykacyjne Emitenta oraz usługi leasingu, faktoringu, usługi 

prawne, usługi spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. (portal gielda-dlugow.net). Działalność SME 

Solutions Sp. z o.o powinna przynosić korzyści dla Emitenta poprzez dywersyfikacje źródeł 

pozyskiwania klientów; 

-  Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. - spółka powołana w celu obsługi 

prawnej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, jak również w celu świadczenia 

podmiotom spoza Grupy Kapitałowej Emitenta usług prawnych, w tym usług świadczonych 

zgodnie z ustawą o radcach prawnych; 

-  E-Wierzyciel Sp. z o.o. - spółka działa jako operator internetowej giełdy wierzytelności, jej 

działalność ma stanowić dla Grupy Kapitałowej Emitenta korzyść dwojakiego rodzaju: po 

pierwsze zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych, a po drugie zapewnić możliwość 

zwiększenia przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez sprzedaż usług umieszczania 

ofert sprzedaży wierzytelności na giełdzie. 

 

Zarząd Emitenta planuje również w późniejszym czasie powołanie spółki zależnej o profilu 

usług księgowych, której zadaniem byłoby świadczenie na rzecz Grupy Kapitałowej Emitenta 

usług księgowych oraz zwiększenie przychodów Grupy poprzez świadczenie takich usług 

podmiotom zewnętrznym. 

 

Wszystkie ww. zmiany organizacyjne wraz z ciągłym monitorowaniem rynku i rozwojem oferty 

Spółki, jak również wysokim standardem świadczonych usług, zdaniem Emitenta pozwolą 

osiągnąć zakładane wyniki finansowe. Emitent jednocześnie zwraca uwagę, że zwiększa 

efektywność swoich struktur sprzedażowych, jak również je rozbudowuje zachowując 

niezbędną równowagę pomiędzy strona kosztową, a przychodową, poprzez otwieranie nowych 

kanałów docierania do klienta, edukowania klienta. W działalności Emitenta istotne jest również 

to, że opiera się ona na działalności inkaso, co jest o tyle istotne, że jest to działalności obarczona 

mniejszym ryzykiem i jednocześnie mniejszymi kosztami od pakietowego zakupu 

wierzytelności. Emitent posiada ukształtowaną treść umów z klientami w taki sposób, że oprócz 
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wynagrodzenia success fee (prowizji od spłat), otrzymuje również niezależnie od wyniku 

wynagrodzenie wynikające z obsługi prawnej wierzytelności – koszty zastępstwa procesowego, 

które ewentualnie są przesunięte w czasie. Spółka stara się również dywersyfikować źródła 

przychodów czemu służy rozwijanie usług szkoleniowych, prawnych, usług finansowych w 

spółce zależnej i usług internetowej giełdy wierzytelności w spółce zależnej. 

 

Ponadto Emitent zakłada, że oprócz zdarzeń związanych z typową działalnością Emitenta, żadne 

inne wydarzenia nie będą miały wpływu na wyniki finansowe Spółki, w szczególności zdarzenia 

nadzwyczajne. 

 

4.14 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, 
w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem 
finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

 

Tabela 13 Nakłady inwestycyjne Emitenta w latach 2013 – 2014 (w tys. zł) 

Nakłady inwestycyjne na: 
za okres                  

01-01-2013  
do 31-12-2013 

za okres            
 01-01-2014 

do 31-12-2014 

Wartości niematerialne i prawne 6,96 - 

Rzeczowe aktywa trwałe w tym: 130,95 158,17 

budynki i budowle 8,41 - 

urządzenia techniczne 44,06 8,76 

środki transportu 69,73 146,74 

inne środki trwałe 8,75 2,67 

Inwestycje w aktywa finansowe - 74,50 

Razem nakłady inwestycyjne 137,91 232,67 
Źródło: Emitent 

 

Główne inwestycje zrealizowane w 2013 r. 

Główne inwestycje zrealizowane przez Emitenta w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  2013 r. 

były związane z: 

 zakupem licencji oprogramowania komputerowego za kwotę ok. 6,96 tys. zł (inwestycja 

w wartości niematerialne i prawne), 

 dostosowaniem wynajmowanego lokalu biurowego do warunków użyteczności za kwotę 

ok. 8,41 tys. zł (inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe – budynki i budowle), 

 zakupem podstawowego sprzętu biurowego m.in. komputery, drukarki, serwery, faksy, 

centrale telefoniczne, alarmy itp. za łączną kwotę ok. 44,06 tys. zł (inwestycja w 

rzeczowe aktywa trwałe – urządzenia techniczne), 

 przyjęciem do użytkowania na podstawie umów leasingu samochodów osobowych za 

kwotę ok. 69,73 tys. zł (inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe – środki transportu), 

 wyposażeniem lokalu biurowego za łączną kwotę ok. 8,75 tys. zł (inwestycja w 

rzeczowe aktywa trwałe – inne środki trwałe). 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Emitent nie dokonał innych znaczących 

inwestycji. 

 

Główne inwestycje zrealizowane w 2014 r. 

Główne inwestycje zrealizowane przez Emitenta w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 

były związane z: 

 przyjęciem do użytkowania na podstawie umów leasingu samochodów osobowych za 

kwotę ok. 146,74 tys. zł (inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe – środki transportu), 

 nabyciem 250 udziałów spółki E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 

12.500,00 zł stanowiących ok. 83,33% udziału w kapitale zakładowych i głosach na 

zgromadzeniu wspólników tej spółki za łączną cenę nabycia w wysokości 12,5 tys. zł, 

 nabyciem 440 udziałów spółki SME Solutions  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

o łącznej wartości nominalnej 22.000,00 zł stanowiących 100,00% udziału w kapitale 

zakładowych i głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki za łączną cenę nabycia w 

wysokości 22,0 tys. zł, 

 wniesieniem wkładu do spółki Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy Spółka 

Komandytowa w wysokości 40,0 tys. zł. 
 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Emitent nie dokonał innych znaczących 

inwestycji. 

 

4.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem postępowania 

upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego. 

 

4.16 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych 
postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta 

 

W stosunku do Emitenta nie toczyły się i nie toczą się postępowania ugodowe, arbitrażowe lub 

egzekucyjne. 

 

Ponadto Emitentowi nie są znane żadne przesłanki pozwalające stwierdzić, iż w najbliższej 

przyszłości Spółka może stać się podmiotem postępowań przed organami rządowymi. 
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4.17 Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed 
organami rządowymi, postępowań sądowych lub 
arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, 
za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub 
takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które 
to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, 
lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

 

Emitent nie był i nie jest podmiotem istotnych postępowań przed organami rządowymi, 

postępowań sądowych lub arbitrażowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto Emitent, 

według swojej najlepszej wiedzy, nie uważa, aby stał się podmiotem tych postępowań w 

najbliższej przyszłości. 

 

Emitent, z uwagi na specyfikę swojej działalności, prowadzi obecnie i prowadził w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy blisko 4 tys. postępowań sądowych i egzekucyjnych, bezpośrednio 

związanych z prowadzoną działalnością windykacyjną, gdzie pojedynczy wynik każdego z tych 

postępowań, nie miał i nie powinien mieć według najlepszej wiedzy Emitenta istotnego wpływu 

na działalność i sytuację majątkową Emitenta. 

 

4.18 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji 
zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, 
które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego 
sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

Emitent na dzień bilansowy 31.12.2014 r. posiadał zobowiązania w łącznej kwocie ok. 

1,76 mln zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe w wysokości ok. 1,49 mln zł oraz 

zobowiązania długoterminowe w wysokości ok. 0,27 mln zł.  

Na zobowiązania krótkoterminowe składały się głównie zobowiązania z tytułu dostaw i usług o 

okresie wymagalności do 12 miesięcy w kwocie ok. 977 tys. zł wynikające głównie ze sposobu 

rozliczeń Spółki z jej Klientami (Emitent zgodnie z zawartymi umowami rozlicza środki 

pozyskane z windykacji dłużników swoich Klientów w cyklu miesięcznym – do czasu ich 

przekazania Klientowi są wykazywane w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe).  

Zobowiązania krótkoterminowe Spółki na koniec grudnia 2014 r. wynikały również z 

zobowiązań publicznoprawnych, głównie wobec Urzędu Skarbowego i ZUS w kwocie ok. 315 tys. 

zł oraz z tytułu wynagrodzeń w kwocie ok. 114 tys. zł. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 

wynikają z faktu, że Spółka wypłaca wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom do 10 dnia 

kolejnego miesiąca. W związku z tym, a także w związku z obowiązującymi Emitenta terminami 

odprowadzania składek na ubezpieczenia pracowników oraz zaliczek na podatek dochodowy 

pracowników, na wartość zobowiązań publicznoprawnych na dzień bilansowy 31.12.2014 r. 

składają się m.in. zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia oraz zaliczek na podatek 

dochodowy pracowników za dwa poprzednie miesiące (tj. za listopad oraz grudzień 2014 r.). Na 

wartość zobowiązań publicznoprawnych na dzień 31.12.2014 r. składały się także m.in. 

zobowiązania Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Emitent 

oświadcza, że wszelkie zobowiązania publicznoprawne są przez niego regulowane w ustawowo 

przewidzianych terminach. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pit.pl%2F1509_kiedy_odprowadzic_zaliczke_na_podatek_dochodowy_8654.php&ei=SRQVVfzLMIOrPeePgfAO&usg=AFQjCNGgU2wZkbxwG-pfcR7cVzL3slCVzw&sig2=W7dDmdRPH99JU_WdDAzPjg&bvm=bv.89381419,d.ZWU
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Ponadto na koniec grudnia 2014 r. Emitent był stroną umów leasingu samochodów osobowych, 

a wartość zobowiązań Spółki z tego tytułu wynosiła ok. 352 tys. zł (w tym wartość zobowiązań 

krótkoterminowych z tego tytułu wynosiła ok. 81 tys. zł, a długoterminowych ok. 272 tys. zł). 

 

Emitent nie posiada żadnych innych istotnych zobowiązań, w tym zobowiązań z tytułu kredytów 

i pożyczek, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy 

instrumentów finansowych Emitenta. 

 

4.19 Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach 
mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za 
okres objęty sprawozdaniem finansowym, lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 

 

W 2014 r. Emitent utworzył Grupę Kapitałową w skład której wchodzi Spółka jako podmiot 

dominujący oraz trzy jednostki zależne (szczegółowe informacje o utworzeniu Grupy 

Kapitałowej przedstawiono w pkt 4.11 Dokumentu Informacyjnego, a informacje o wpływie jej 

utworzenia na jednostkowe wyniki Emitenta przedstawiono w pkt 4.13.4 Dokumentu 

Informacyjnego).    

 

W opinii Emitenta nie nastąpiły żadne inne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ 

na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym 

zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym. 

 

4.20 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, 
majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz 
innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po 
sporządzeniu danych finansowych 

 

W opinii Emitenta po zakończeniu roku obrotowego 2014 nie wystąpiły żadne istotne zmiany w 

sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej.  

 

4.21 W odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących 
Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin 
upływu kadencji, na jaką zostali powołani 

 

4.21.1 Zarząd Emitenta 

 

Tabela 14  Zarząd Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja 

Od Do 

Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu 25.02.2011 r.  25.02.2016 r. 

Sylwia Pastusiak- Członek Zarządu 05.09.2011 r.  25.02.2016 r. 



 Kancelaria Prawna – Inkaso WEC Spółka Akcyjna 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY  96 | S t r o n a  
 

Brzezińska 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z postanowieniami § 16 Statutu Zarząd Emitenta składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) 

członków. Decyzję w sprawie ilości Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.  

 

Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat, a mandat członków Zarządu wygasa 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 

pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Kadencja członka Zarządu, powołanego 

w miejsce odwołanego członka Zarządu przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu 

kadencji całego Zarządu. 

 

Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością głosów oddanych, pod warunkiem, że w głosowaniu uczestniczy co 

najmniej połowa członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z tym zastrzeżeniem, że liczbę i 

Członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele. 

 

Ponieważ członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data 

powołania do składu Zarządu nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla 

wszystkich członków Zarządu, działającego w ramach danej kadencji. 

 

Aktualnie działający Zarząd Emitenta, to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 

25.02.2011 roku (to jest z dniem zawiązania Emitenta) i zakończy się z dniem 25.02.2016 roku. 

 

Aktualny Zarząd Emitenta jest dwuosobowy, a w jego skład wchodzi: 

– Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu, 

– Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Członek Zarządu. 

 

Remigiusz Brzeziński  - Prezes Zarządu  

 

Pan Remigiusz Brzeziński z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył Wydział Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 roku prowadzi działalność gospodarczą. 

Związany z usługami windykacyjnymi, prawnymi i usługami informacji gospodarczych od 

początku swojej kariery zawodowej. Założyciel Grupy Kapitałowej WEC, w tym Emitenta, w 

którym sprawuje funkcję Prezesa Zarządu od 2011 roku. Jako praktyk biznesu zdobył 

doświadczenie z obszaru sprzedaży, windykacji, zarządzania, franszyzy oraz informacji 

gospodarczej. Pan Remigiusz Brzeziński posiada popartą wieloletnią praktyką biznesową 

wiedzę, z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce. Jego 

doświadczenie w regulacjach prawnych dotyczących działania Biur Informacji Gospodarczej 

oraz orzecznictwa sądowego w zakresie odzyskiwania należności jest ogromnym atutem w 

zarządzaniu wierzytelnościami. 

 

Pan Remigiusz Brzeziński  nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne 

znaczenie dla Emitenta (poza spółkami zależnymi Emitenta). 
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Pan Remigiusz Brzeziński  w okresie trzech ostatnich lat był członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 

-  Kancelaria Doradztwa Prawnego i Windykacji WEC Sp. z o.o. (spółka uległa likwidacji) 

– prezes zarządu, 

-  SME Solutions Sp. z o.o. – prokurent (pozostaje nim obecnie), 

- E-Wierzyciel.pl Sp. z o.o. – prezes zarządu (pozostaje nim obecnie), udziałowiec (do 

czerwca 2014 r.) 

 

Wobec Pana Remigiusza Brzezińskiego nie zostały wydane prawomocne wyroki na mocy, 

których został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Remigiusz Brzeziński  nie 

otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Pan Remigiusz Brzeziński  w okresie ostatnich pięciu lat pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego w podmiocie, który znalazł się w likwidacji. Pan Remigiusz Brzeziński pełnił 

funkcję prezesa zarządu w Kancelaria Doradztwa Prawnego i Windykacji WEC Sp. z o.o., w której 

to spółce nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w dniu 21 czerwca 2012 r. podjęło uchwałę 

w przedmiocie rozwiązania spółki i wyznaczenia likwidatora. Postanowienie sądu o likwidacji 

tej spółki miało miejsce w dniu 28 czerwca 2014 r.  

 

Pan Remigiusz Brzeziński  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Pan Remigiusz Brzeziński  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Członek Zarządu 

 

Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska ukończyła Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 

Uniwersytetu Łódzkiego z tytułem - magister ekonomii. Absolwentka Podyplomowego Studium 

Rachunkowości i Zarządzania Finansowego oraz Studium Menedżerskiego MBA Uniwersytetu 

Łódzkiego. W latach 2006-2011 zajmowała stanowiska kierownicze związane ze sprzedażą i 

rozwojem produktów bankowych w MultiBanku (obecnie mBank), Banku Pocztowym i HSBC 

Polska S.A. Począwszy od 2011 r. Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska zajmuje stanowisko członka 

Zarządu Emitenta. 

 

Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne 

znaczenie dla Emitenta (poza spółkami zależnymi Emitenta). 

 

Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska w okresie trzech ostatnich lat była członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa 

handlowego: 

-  Kancelaria Doradztwa Prawnego i Windykacji WEC Sp. z o.o. (spółka uległa likwidacji) 

– udziałowiec, 

-  SME Solutions Sp. z o.o. – prezes zarządu (pozostaje nim obecnie), 
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- E-Wierzyciel.pl Sp. z o.o. – prokurent (pozostaje nim obecnie), udziałowiec (do czerwca 

2014 r.) 

 

Wobec Pani Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej nie zostały wydane prawomocne wyroki na mocy, 

których została skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska 

nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska w okresie ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które za jej kadencji znalazły się w 

upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji. 

 

Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 

działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej. 

 

Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowa-

dzonym na podstawie  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

4.21.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

 

Tabela 15  Rada Nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja 

Od Do 

Witold Pastusiak Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

25.02.2011 r.  25.02.2016 r. 

Noemi Chudzik Zastępca Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej 

25.02.2011 r. 25.02.2016 r. 

Mirosław Miler Członek Rady Nadzorczej 05.09.2011 r.  25.02.2016 r. 

Tomasz Wójtowicz Członek Rady Nadzorczej 18.09.2014 r. 25.02.2016 r. 

Krzysztof Pastusiak Członek Rady Nadzorczej 18.09.2014 r. 25.02.2016 r. 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z postanowieniami § 13 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z (5) pięciu do 7  

(siedmiu) członków. 

 

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat, a mandat członków Rady 

Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na 

zasadach ogólnych. 

Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej 

wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 
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Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h., w związku z art. 386 § 2 k.s.h., mandat członka Rady Nadzorczej 

wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto 

zgodnie z art. 369 § 5 k.s.h. w związku z art. 386 § 2 k.s.h., mandat członka Rady Nadzorczej 

wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady 

Nadzorczej. 

Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też 

data powołania do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest 

wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej kadencji. 

 

Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. 

Rozpoczęła się ona z dniem 25.02.2011 roku (to jest z dniem zawiązania Emitenta) i zakończy 

się z dniem 25.02.2016 r. 

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta obecnej kadencji wchodzą: 

– Witold Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

– Noemi Chudzik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

– Mirosław Miler – Członek Rady Nadzorczej 

– Tomasz Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej 

– Krzysztof Pastusiak – Członek Rady Nadzorczej 

 

Witold Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

Pan Witold Pastusiak posiada wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Wydziału 

Włókienniczego Politechniki Łódzkiej z tytułem – mgr. inż. włókiennik.  W latach 1981-1997 

pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora oraz Wiceprezesa Zarządu w firmach: "Syntex" w Łowiczu 

oraz "Emfor S.A." w Łodzi. Był również członkiem Rady Nadzorczej firmy "Sekom" w Sępólnie 

Krajeńskim. 

 

Pan Witold Pastusiak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

 

Pan Witold Pastusiak w okresie trzech ostatnich lat nie był członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych, albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. 

 

Wobec Pana Witolda Pastusiak nie zostały wydane prawomocne wyroki na mocy, których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Witold Pastusiak nie otrzymał w okresie 

ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Pan Witold Pastusiak w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które za jego kadencji znalazły się w upadłości, 

zarządzie komisarycznym lub likwidacji. 
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Pan Witold Pastusiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Pan Witold Pastusiak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Noemi Chudzik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

 

Pani Noemi Chudzik posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Łódzkiego - magister prawa, oraz amerykańskiego Stetson 

University gdzie uzyskała tytuł LL.M, specjalizacja – international Law and Business. W czasie 

zagranicznych studiów odbyła staż w kancelarii prawnej Tullo & DiBias w USA zajmującej się 

prawem e-commerce. Laureatka konkursu American Bar Assocciation na najlepszy artykuł 

prawniczy związany z prawem międzynarodowym. Od 2005 roku wpisana na listę radców 

prawnych przy OIRP w Łodzi. Partner w Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni Sp.p. 

 

Pani Noemi Chudzik  wykonuje poza Emitentem działalność jako Partner w Chudzik i Wspólnicy 

Radcowie Prawni Sp.p. 

 

Pani Noemi Chudzik w okresie trzech ostatnich lat była członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 

-  Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni Sp.p. – partner (wspólnik) – pozostaje nim 

obecnie, 

-  MEX POLSKA S.A. – członek rady nadzorczej w latach 2010-2011. 

 

Wobec Pani Noemi Chudzik nie zostały wydane prawomocne wyroki na mocy, których została 

skazana za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pani Noemi Chudzik  nie otrzymała w okresie 

ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Pani Noemi Chudzik w okresie ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które za jej kadencji znalazły się w upadłości, 

zarządzie komisarycznym lub likwidacji. 

 

Pani Noemi Chudzik prowadzi działalność, która może być w pewnych kwestiach konkurencyjna  

w stosunku do działalności Emitenta – jest partnerem w Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni 

Sp.p. oraz prowadzi własną działalność gospodarczą Noemi Chudzik Kancelaria Prawna. 

  

Pani Noemi Chudzik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Mirosław Miler –Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Mirosław Miler z wykształcenia jest prawnikiem. Tytuł magistra prawa zdobył na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł Radcy Prawnego. Od 
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2009 r. prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego – specjalizuje się w szeroko rozumianej 

tematyce odszkodowań. 

 

Pan Mirosław Miler  nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

 

Pan Mirosław Miler  w okresie trzech ostatnich lat nie był członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych, albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. 

 

Wobec Pana Mirosława Miler nie zostały wydane prawomocne wyroki na mocy, których został 

skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Mirosław Miler  nie otrzymał w okresie 

ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Pan Mirosław Miler w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które za jego kadencji znalazły się w upadłości, 

zarządzie komisarycznym lub likwidacji. 

 

Pan Mirosław Miler  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Pan Mirosław Miler  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Tomasz Wójtowicz –Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Tomasz Wójtowicz z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył Wydział Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1999 r. posiada tytuł Radcy Prawnego, a od 2004 r. 

jest adwokatem. Pan Tomasz Wójtowicz specjalizuje się w obsłudze prawnej osób fizycznych, 

przedsiębiorstw oraz jednostek sektora finansów publicznych. 

 

Pan Tomasz Wójtowicz nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

 

Pan Tomasz Wójtowicz w okresie trzech ostatnich lat nie był członkiem organów zarządzających 

lub nadzorczych, albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. 

 

Wobec Pana Tomasza Wójtowicz nie zostały wydane prawomocne wyroki na mocy, których 

został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Tomasz Wójtowicz nie otrzymał w 

okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Pan Tomasz Wójtowicz w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które za jego kadencji znalazły się w upadłości, 

zarządzie komisarycznym lub likwidacji. 
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Pan Tomasz Wójtowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Pan Tomasz Wójtowicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Krzysztof Pastusiak –Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Krzysztof Pastusiak ukończył studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Kupieckiej 

w Łodzi, w latach 2000-2010 pracował w branży RTV i AGD (Media Markt i MIX Electronics), od 

2011 Key Account Manager w Panasonic Polska, od 2013 Sales Manager w AVS SHARP na 

Europę Wschodnią i Środkową (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy i Słowacja). 

 

Pan Krzysztof Pastusiak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

 

Pan Krzysztof Pastusiak w okresie trzech ostatnich lat nie był członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych, albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego. 

 

Wobec Pana Krzysztofa Pastusiaka nie zostały wydane prawomocne wyroki na mocy, których 

został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Krzysztof Pastusiak nie otrzymał w 

okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Pan Krzysztof Pastusiak w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które za jego kadencji znalazły się w upadłości, 

zarządzie komisarycznym lub likwidacji. 

 

Pan Krzysztof Pastusiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności 

Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Pan Krzysztof Pastusiak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

4.22 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu 

 

4.22.1 Struktura własnościowa przed emisją akcji serii A3 

 

Tabela 16 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w 

kapitale zakładowym lub głosach na WZ 

Akcjonariusz Liczba Liczba Liczba Liczba Udział Udział w 
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akcji 

(imienne 

serii A1) 

akcji 

(zwykłe na 

okaziciela) 

Akcji 

(łącznie) 

głosów 

(łącznie) 

w kapitale 

zakładowym 

ogólnej 

liczbie 

głosów 

Remigiusz 

Brzeziński 
1 383 187 664 813 2 048 000 3 431 187 48,75% 51,55% 

Sylwia Pastusiak-

Brzezińska 
947 860 742 140 1 690 000 2 637 860 40,23% 39,63% 

Szymon Supera 0 263 000 263 000 263 000 6,26% 3,95% 

Pozostali 124 000 76 000 200 000 324 000 4,76% 4,86% 

SUMA 2 455 047 1 745 953 4 201 000 6 656 047 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

4.22.2 Struktura własnościowa po emisji akcji serii A3 

 

Tabela 17 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w 

kapitale zakładowym lub głosach na WZ po uwzględnieniu oferty prywatnej akcji serii A3 

Akcjonariusz Liczba 

akcji 

(imienne 

serii A1) 

Liczba 

akcji 

(zwykłe na 

okaziciela) 

Liczba 

Akcji 

(łącznie) 

Liczba 

głosów 

(łącznie) 

Udział 

w kapitale 

zakładowym 

Udział w 

ogólnej 

liczbie 

głosów 

Remigiusz 

Brzeziński 
1 383 187 664 813 2 048 000 3 431 187 41,45% 46,39% 

Sylwia Pastusiak-

Brzezińska 
947 860 742 140 1 690 000 2 637 860 34,20% 35,67% 

Szymon Supera 0 263 000 263 000 263 000 5,32% 3,56% 

Pozostali* 124 000 816 000 940 000 1 064 000 19,02% 14,39% 

SUMA 2 455 047 2 485 953 4 941 000 7 396 047 100,00% 100,00% 

*w tym Animator Rynku 

Źródło: Emitent 
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4.22.3 Umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up 

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta zobowiązaniem w sprawie czasowego wyłączenia zbywal-

ności akcji objętych zostało: 

 1 383 187 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii A1 oraz 664 813 

akcji zwykłych na okaziciela serii A2 posiadanych przez Remigiusza Brzezińskiego, 

 947 860 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii A1 oraz 742 140 

akcji zwykłych na okaziciela serii A2 posiadanych przez Sylwię Pastusiak-Brzezińską, 

 62 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii A1 oraz 38 000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii A2 posiadanych przez Witolda Pastusiak, 

 62.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii A1 oraz 38.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii A2 posiadanych przez Lucynę Pastusiak, 

 263.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 posiadanych przez Szymona Supera. 

 

Na mocy ww. umów czasowego wyłączenia zbywalności akcji, wymienieni powyżej 

akcjonariusze Emitenta zobowiązali się wobec Domu Maklerskiego WDM S.A., iż w okresie do 

upływu dwunastu miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji serii A2 oraz A3 Spółki w 

alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w 

inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do dokonania takich 

czynności, co do całości lub części objętych przedmiotowym zobowiązaniem akcji, w żaden 

sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba, że zgodę w formie pisemnej na taką czynność 

wyrazi Dom Maklerski WDM S.A. Akcjonariusze posiadający akcje imienne zobowiązali się 

dodatkowo, iż w ww. okresie posiadane przez nich akcje imienne nie zostaną zamienione na 

akcje na okaziciela.  
 

Akcje zwykłe na okaziciela 

W przypadku ww. umów w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji zwykłych na 

okaziciela, wskazani powyżej akcjonariusze zobowiązali się w terminie 3 dni od dokonania 

dematerializacji akcji, przedstawić Domowi Maklerskiemu WDM S.A. dowód ustanowienia przez 

akcjonariusza blokady akcji zapisanych na jego rachunku papierów wartościowych na 

warunkach określonych w umowie, potwierdzony przez dom maklerski prowadzący rachunek 

inwestycyjny akcjonariusza. Ponadto akcjonariusze Ci zobowiązali się przedstawić Domowi 

Maklerskiemu WDM S.A., w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Dom Maklerski WDM S.A. takiego 

żądania, pisemnego zaświadczenia o stanie posiadania akcji Spółki wystawionego przez dom 

maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. W przypadku 

uchybienia przez akcjonariusza 7 dniowemu terminowi wskazanemu powyżej, zobowiązany on 

będzie do zapłaty na rzecz DM WDM S.A. kary umownej w wysokości 2 tys. zł za każdy dzień 

opóźnienia. 
 

Akcje imienne 

W przypadku ww. umów w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji imiennych, 

wskazani powyżej akcjonariusze zobowiązali się przedstawić Domowi Maklerskiemu WDM S.A., 

w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Dom Maklerski WDM S.A. takiego żądania, pisemnego 

oświadczenia o stanie posiadania akcji imiennych Spółki, wraz z pisemnym zaświadczeniem 

Spółki o wpisie do księgi akcjonariuszy z podaniem liczby akcji imiennych przysługujących 
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akcjonariuszowi. W przypadku złożenia przez akcjonariusza nieprawdziwego oświadczenia o 

stanie posiadania akcji imiennych Spółki, DM WDM S.A. ma prawo zażądać od akcjonariusza 

zapłaty kary umownej w wysokości 100 tys. zł. W przypadku uchybienia przez akcjonariusza 7 

dniowemu terminowi wskazanemu powyżej, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz DM 

WDM S.A. kary umownej w wysokości 2 tys. zł za każdy dzień opóźnienia.  

 

W przypadku naruszenia przez któregokolwiek z ww. akcjonariuszy warunków zawartej umowy 

w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji zwykłych na okaziciela lub akcji imiennych 

Spółki, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz DM WDM S.A. (za każdy przypadek 

naruszenia) kary umownej w wysokości (według wyboru DM WDM S.A.): (i) 500 tys. zł, albo (ii) 

iloczynu liczby akcji co do których nastąpiło naruszenie i trzykrotności najwyższej ceny 

emisyjnej emitowanych przez Spółkę akcji, albo (iii) iloczynu liczby akcji co do których nastąpiło 

naruszenie i trzykrotności najwyższej ceny rynkowej (kursu notowań) akcji Spółki notowanych 

na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym. 
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5 Sprawozdania finansowe 
5.1 Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu 
finansowym, zbadanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami zawodowymi 
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5.2 Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, 
wraz z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie 
z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami 
uznawanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
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6 Załączniki 
6.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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6.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść 
podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian 
statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

 

6.2.1 Jednolity aktualny tekst statutu Emitenta 

 

STATUT SPÓŁKI 

 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC SPÓŁKA AKCYJNA 

 

§ 1  

Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak – Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 

 

§ 2 

1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność pod firmą: „Kancelaria Prawna - Inkaso 

WEC” Spółka akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A., a 

także wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§ 3  

1. Siedzibą Spółki jest Łódź.   

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za grani-

cą, być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego 

i zagranicznego, jak również uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodar-

czych w kraju i za granicą. 

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

 

§ 4 

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest: 

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 

69.10.Z Działalność prawnicza, 

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, 

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

64.20 Z Działalność holdingów finansowych, 

70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych, 

2. Działalność wymagającą uzyskania koncesji, zezwolenia bądź licencji, Spółka rozpocznie 

po ich uzyskaniu. 

 

§ 5 
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1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 420.100,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy sto) złotych i 

dzieli się na 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 

0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:  

1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji 

imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047, 

2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy 

akcje) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953, 

2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A 1 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że 

na każdą akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki. 

 

§ 6 

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. 

2. (uchylony). 

3. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd 

Spółki w formie uchwały na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje.  

4. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorze-

nie może nastąpić z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za umo-

rzone akcje akcjonariusze otrzymają spłatę równą wartości nominalnej umorzonych akcji. 

 

 

§ 7 

1. Akcje Spółki są zbywalne. 

2. W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom 

przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiada-

nych akcji (prawo poboru). 

3. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy 

prawa poboru w odniesieniu do całości lub części nowych akcji. 

 

§ 8 

1. Kapitał zakładowy może być pokrywany wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

2. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze podwyższenia wartości nominalnej 

dotychczasowych akcji lub w drodze emisji nowych akcji.  

3. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub 

umorzenie części akcji.     

 

§ 9 

Władzami Spółki są: 

1. Walne Zgromadzenie, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Zarząd. 

 

§ 10 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. 

2. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pisemnie ustano-

wionego pełnomocnika. 
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3. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na 

nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek han-

dlowych lub Statutu przewidują surowsze warunki. 

 

§ 11 

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, a także w Konstantynowie Łódzkim, 

w Warszawie lub we Wrocławiu. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie określonym przez Kodeks spół-

ek handlowych, nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku ob-

rotowego. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w 

Kodeksie spółek handlowych. 

 

§ 12 

1. Do właściwości Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone dla niego przez Kodeks 

spółek handlowych oraz Statut, w szczególności: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 

ubiegły rok obrotowy,  

2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, 

3) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania przez nie obo-

wiązków, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy 

sprawowaniu nadzoru lub zarządu, 

5) udzielanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizo-

wanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakła-

dowego, 

7) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości Spółki,  

8) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 

9) określania liczby członków Rady Nadzorczej,  

10) wyrażenie zgody na utworzenie oddziału przez Spółkę, 

11) udzielanie zgody członkom Zarządu na podjęcie działalności konkurencyjnej, 

12) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach kapita-

łowych albo wystąpienie przez Spółkę ze spółki osobowej, 

13) wyrażanie zgody na zawiązanie spółki osobowej lub zawiązanie spółki kapitałowej 

przez Spółkę albo przystąpienie przez Spółkę do spółki osobowej, 

14) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd Spółki zmian umów lub statutów 

spółek zależnych od Spółki lub powiązanych ze Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) 

i 5) Kodeksu spółek handlowych lub art. 3 ust. 1 pkt 37) i 43) ustawy z dnia 

29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz zmian 

umów spółek osobowych w których wspólnikiem jest Spółka.  

 

§ 13 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych zgodnie z 

przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu. 
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2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat, a mandat członków 

Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego spra-

wozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzor-

czej. 

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w miejsce odwołanego członka Rady Nad-

zorczej przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całej Rady Nadzor-

czej. 

4. Po upływie kadencji członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejną ka-

dencję. 

5. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powołanych przez założycieli 

Spółki. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na 

zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego. 

8. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokonywany jest większością głosów członków 

Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. 

 

§ 14 

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub też, 

bez zwoływania posiedzenia, w formie pisemnej uchwały, o ile wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwały albo na głosowanie pisemne.  

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu wymagane jest zawiado-

mienie wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu oraz obecność co najmniej 

połowy liczby wybranych w danej kadencji członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedze-

niu nie są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, dla ważności uchwały wymagana 

jest bezwzględna większość głosów. 

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w wy-

padku głosowania pisemnego bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady 

Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał w sprawach wyrażenia zgody na rozporządzenie pra-

wem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 30% (trzydzieści procent) 

kapitału zakładowego Spółki, których przyjęcie wymaga jednomyślności. 

4. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin uchwalany przez 

Walne Zgromadzenie. 

 

§ 15 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością 

Spółki we wszystkich prowadzonych przez nią sprawach, w szczególności: 

 określanie ilości członków Zarządu, 

 powoływania i odwoływania członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,  

 badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki, 

 przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii z badania, 

 wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego 

Spółki, 

 udzielanie zgody na zbywanie przez Spółkę praw i zaciąganie zobowiązań o jednora-

zowej wartości powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). 
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2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo jej reprezentowania w umowach z Członkami 

Zarządu Spółki. 

 

§ 16 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Decyzję w sprawie ilości 

Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza. 

2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat, a mandat członków Zarządu 

wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finanso-

we za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

3. Kadencja członka Zarządu, powołanego w miejsce odwołanego członka Zarządu przed 

upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całego Zarządu. 

4. Po upływie kadencji członek Zarządu może być ponownie wybrany na kolejną kadencję. 

5. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą w głosowaniu 

tajnym bezwzględną większością głosów oddanych, pod warunkiem, że w głosowaniu 

uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z tym zastrze-

żeniem, że liczbę i Członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele.  

6. Na członków Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich gro-

na. 

 

§ 17 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje Spółkę i zajmuje się wszelkimi sprawami, 

które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. 

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki, w przypadku Zarządu 

jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku 

zarządu wieloosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali człon-

kowie Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem 

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nad-

zorczą. 

 

§ 18 

1. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy 

się dnia 31 grudnia 2011 roku. 

  

§ 19 

1. Spółka tworzy kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.  

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe i 

inne fundusze celowe. 

3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części przeznaczyć zysk do podziału na kapitał 

zapasowy, dywidendę, kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe określone uchwałą Wal-

nego Zgromadzenia.  

4. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy ustala Walne Zgro-

madzenie. 

 

§ 20 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na podstawie uchwały 

Zgromadzenia Wspólników lub w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 
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2. W razie likwidacji Spółki obowiązki likwidatora pełni Zarząd. 

3. Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do po-

siadanych akcji. 

 

§ 21 

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

6.2.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie zmian statutu Spółki 

nie zarejestrowane przez sąd 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło 

Uchwałę nr 5 z dnia 18 września 2014 r. zmieniającą  postanowienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki 

(wysokość kapitału zakładowego) w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii A3.  

Zarząd Spółki na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie złożył wniosku o 

rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A3 do sądu 

rejestrowego. Jednakże Zarząd zadeklarował złożenie odpowiedniego wniosku w ustawowym 

terminie wynoszącym 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez NWZ w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii A3. Treść przedmiotowej uchwały została 

przytoczona w pkt 3.2.2 Dokumentu Informacyjnego.   
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6.3 Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Akcje serii A1 
2.455.047 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii A1 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii A2 
1.745.953 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 

0,10 zł każda 

Akcje serii A3 
740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,10 

zł każda 

PDA serii A3 
740.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda 

Akcjonariusz Uprawniony z Akcji Spółki 

ASO 

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o 

obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A 

Autoryzowany 

Doradca 

WDM Autoryzowany Doradca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą we Wrocławiu 

B2B Business-to-Business – ogół relacji między firmą a partnerami, 

pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz punktami sprzedaży i 

świadczenia usług 

B2C Business-to-Consumer – ogół relacji występujących pomiędzy firmą a 

klientem końcowym 

Dokument 

Informacyjny 

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji 

prawnej i finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych, 

związany z akcjami serii A2, A3 oraz PDA serii A3, sporządzony na 

potrzeby wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym przez GPW. 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi 

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, GPW 

S.A. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW, KDPW S.A., 

Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie 

Kodeks Spółek 

Handlowych, k.s.h. 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

Nr 94, poz. 1037 ze zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

NBP Narodowy Bank Polski 

NWZ, 

Nadzwyczajne 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso 

WEC S.A. 
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Walne 

Zgromadzenie 

Ordynacja 

podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60) 

Organizator ASO, 

Organizator 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PDA, Prawa do 

akcji 

Prawa do akcji, zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru 

wartościowego 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD 
Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) 

Rada Nadzorcza, 

RN 

Rada Nadzorcza Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w 

Łodzi 

Regulamin ASO, 

Regulamin 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Spółka Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD 

Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej, prawny środek płatniczy Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186 ze zm.) 

Ustawa o 

funduszach 

inwestycyjnych 

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

(Dz. U. 2004 r., Nr 146, poz. 1546 z późn. zmianami) 

Ustawa o 

nadzorze nad 

rynkiem 

kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

(Dz. U. 2005 r., Nr 183, poz. 1537 z późn. zmianami) 

Ustawa o obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 z późn. zmianami) 

Ustawa o 

Ochronie 

Konkurencji i 

Konsumentów, 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331) 

Ustawa o Ofercie 

Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185 poz. 1439) 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym Od 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 51, poz. 307, z późn. zmianami) 
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Osób Fizycznych 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym Od 

Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. 

zmianami) 

Ustawa o Podatku 

od Czynności 

Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 z 

późn. zmianami) 

Ustawa o podatku 

od spadków i 

darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 

2009 roku, Nr 93, poz. 768 z późn. zmianami) 

Ustawa o 

Rachunkowości, 

UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223, z późn. zmianami) 

Ustawa Prawo 

Zamówień 

Publicznych 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zmianami) 

VAT Podatek od towarów i usług. 

WIBOR 

Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca 

na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej 

banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym. Funkcjonuje w 

Polsce od kwietnia 1991 r., od marca 1993r., WIBOR ustalany jest 

codziennie jako średnia arytmetyczna kwotowań największych 

uczestników rynku pieniężnego Publikowany jest w prasie ekonomicznej 

w odniesieniu do transakcji jednodniowych (tom/next – T/N – pieniądze 

docierają do banku jeden dzień po zawarciu transakcji i podlegają 

zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w przeliczeniu na okresy: 

tygodnia (1W), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy (3M) i 6 miesięcy (6M). 

WZ, Walne 

Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. 

z siedzibą w Łodzi 

Zarząd, Zarząd 

Spółki, 

Zarząd Emitenta 

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Złoty, zł, PLN 

Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu 

publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 383, z późn. zmianami) 

 


