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Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie 
Informacyjnym 

 

 Emitent 

 

Tabela 1 Dane o Emitencie 

Firma: Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. 

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 
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 Autoryzowany Doradca 

 

Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: Blue Oak Advisory sp. z o.o. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław 

Telefon: + 48 (71) 339 99 53 

Faks: + 48 (71) 719 91 55 

Adres poczty elektronicznej: info@blueoak.pl 

Adres strony internetowej: www.blueoak.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 
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1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz 
z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej 
i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji 
statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej 

 

Tabela 3 Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

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 

 

1a Informacja czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania 
zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – 
dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem 
organu, który je wydał 

 

Działalność prowadzona przez Emitenta na terenie RP nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji czy zgody. 

 

 

2 Informacje o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

 

2.1 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 
wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

 

Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzanych do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu 

Obrotu na rynku „NewConnect”: 

− 2.455.047 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 

− 4.941.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii A2 i A3 

wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 248.595,30 zł (słownie: 

dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 30/100). 

Wartość nominalna wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A1 

i A4 wynosi 739.604,70 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset cztery złote 70/100). 

Wprowadzane akcje serii A1 i A4 stanowią 74,84% udziału w kapitale zakładowym i 74,84% udziału w głosach 

na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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W przypadku wprowadzenia akcji serii A1 i A4 do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, 

łączna wartość nominalna akcji serii A1, A2, A3 i A4 wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu 

wyniesie 988.200,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych). 

 

Z instrumentami wskazanymi powyżej nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a także 

nie występują żadne uprzywilejowania. 

 

Emitent informuje, iż akcje serii A1 i A4 wprowadzane do obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego inkorporują takie same prawa jak wcześniej notowane akcje serii A2 i A3 Spółki, wprowadzone 

do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 

 

2.2 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem 
wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 
do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

2.2.1 Informacje o subskrypcji akcji serii A4 

 

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:  

Zapisy na akcje serii A4 w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczęły się w dniu 

28 lutego 2018 r. i przyjmowane były do dnia 14 marca 2018 r. 

Zapisy na pozostałe akcje serii A4, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane były 

w dniach 16 marca 2018 r. - 20 marca 2018 r. 

 

2) Data przydziału instrumentów finansowych:  

Przydział akcje serii A4 nastąpił w dniu 28 marca 2018 r. 

 

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:  

Subskrypcja publiczna obejmowała nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony 

dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

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: 

Stopa redukcji w zapisie dodatkowym, rozumiana jako stosunek nadwyżki sumy zapisów na akcje serii A4 

złożonych w zapisie dodatkowym nad maksymalną liczbą oferowanych akcji serii A4 przewidzianych w zapisie 

dodatkowym, wyniosła 97,78 proc. 

Ogólna stopa redukcji, rozumiana jako stosunek nadwyżki sumy wszystkich zapisów na akcje serii A4 złożonych 

w zapisie podstawowym oraz zapisie dodatkowym nad maksymalną liczbą oferowanych akcji serii A4, wyniosła 

54,83 proc. 

 

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

lub sprzedaży: 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji publicznej przydzielonych zostało 4.941.000 (słownie: cztery miliony 

dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji serii A4 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda. 

 

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 
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Akcje serii A4 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. 

 

6a) Opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny 

sposób, czy za wkłady niepieniężne) 

Akcje serii A4 zostały objęte za gotówkę. 

 

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

w poszczególnych transzach: 

W ramach emisji akcji serii A4 łącznie złożono 114 zapisów na oferowane akcje. 

 

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

sprzedaży w poszczególnych transzach: 

Akcje serii A4 przydzielono wszystkim subskrybentom, którzy złożyli zapisy - w łącznej liczbie 76. 

 

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

Akcje serii A4 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 

 

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

wysokości kosztów według ich tytułów: 

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii A4 wynosi 

73.854,28 zł netto, w tym: 

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 48.854,28 zł netto, 

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, 

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego 

z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000,00 zł netto, 

d) koszty promocji oferty: 0,00 zł. 

 

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału 

zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji 

(„agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 

 

 

2.3 Informacja, czy Emitent dokonując oferty niepublicznej akcji objętych wnioskiem, w związku 
z zamiarem ich wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu, spełnił wymogi, o których 
mowa w § 15c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

Emitent przeprowadził ofertę publiczną akcji serii A4, w związku z czym w stosunku do Emitenta nie istniał 

obowiązek, o którym mowa w § 15c Regulaminu ASO. 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta na 

terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej oferowanych papierów wartościowych z dnia jej 

ustalenia, stanowią mniej niż 2.500.000 euro (wraz z wpływami, które emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich 

ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy), nie 

wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia 

memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

 

Oferta publiczna akcji serii A4 spełniała powyższe warunki, a memorandum informacyjne zostało sporządzone 

i udostępnione zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem. 
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Memorandum Informacyjne zostało w dniach udostępnione na stronach internetowych Emitenta 

www.kancelariawec.eu i oferującego (Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu) www.dminc.pl w dniach 

od 28 lutego 2018 r. do 28 marca 2018 r. 

 

 

2.4 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 

 

2.4.1 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 KSH jest Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 444-447 KSH jest Zarząd Spółki. 

 

2.4.2 Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

 

2.4.2.1 Akcje serii A1 

 

Akcje imienne uprzywilejowane serii A1 

Akcje imienne uprzywilejowane serii A1 (uprzywilejowanie w postaci dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu 

przypadających na jedną akcję) zostały utworzone na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 7 marca 2014 r. w przedmiocie konwersji akcji oraz zmian Statutu Spółki, 

w ramach której określono, że dotychczasowe akcje Spółki serii A-H zostały podzielone na 2.341.620 akcji serii 

A1 oraz 1.859.380 akcji serii A2, a nową serią A1 oznaczone zostały akcje Spółki dotychczasowych serii: A od 

numeru 0.000.001 do numeru 1.000.000, B od numeru 000.001 do numeru 800.000, C od numeru 000.001 do 

numeru 062.000, C od numeru 100.001 do numeru 162.000, D od numeru 000.001 do numeru 205.000 oraz E 

od numeru 000.001 do numeru 212.620 (akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Jacek Sobczak - 

Notariusz z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łódzkiej 1, przed notariuszem Jackiem Sobczakiem, 

Repertorium A nr 1797/2014). Treść przedmiotowej uchwały przedstawiona została poniżej: 

 

„Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„Kancelaria Prawna- Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 

z dnia 7 marca 2014 roku 

w przedmiocie konwersji akcji oraz zmian Statutu. 

 

§ 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie akcji Spółki w następujący 

sposób: 

1) nową serią A1 oznacza się akcje Spółki dotychczasowych serii: A od numeru 0.000.001 do numeru 

1.000.000, B od numeru 000.001 do numeru 800.000, C od numeru 000.001 do numeru 062.000, C od 

numeru 100.001 do numeru 162.000, D od numeru 000.001 do numeru 205.000 oraz E od numeru 

000.001 do numeru 212.620; 

2) nową serią A2 oznacza się 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 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 

numeru 500.000 i H od numeru 000.001 do numeru 700.000. 

http://www.kancelariawec.eu/
http://www.dminc.pl/
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2. Dotychczasowym 2.341.620 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcjom 

Spółki serii A1, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, nadaje się kolejno numery od 0.000.001 do 2.341.620 

w ramach nowej serii A1. 

3. Akcje serii A1 są akcjami imiennymi. 

4. Dotychczasowym 1.859.380 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) 

akcjom Spółki serii A2, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, nadaje się kolejno numery od 0.000.001 do 

1.859.380 w ramach nowej serii A2. 

5. Akcje serii A2 są akcjami na okaziciela. 

 

§ 2 Uwzględniając modyfikacje dokonane w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia 

Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące, nowe brzmienie: 

„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 

grosz) każda, w tym: 

1) 2.341.620 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.341.620, 

2) 1.859.380 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.859.380, 

2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A1 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej 

serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki.” 

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą 

rejestracji przez Sąd Rejestrowym.” 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 

(cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 (cztery miliony dwieście 

jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 4.201.000 (cztery 

miliony dwieście jeden tysięcy) głosów, w tym „za” 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) tj. 100% 

głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

Cena emisyjna akcji serii A1 wyniosła 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy)*. 

* wyliczona jako średnia ważona cen emisyjnych akcji serii A-E, które podlegały konwersji na akcje A1 

 

Rejestracja akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 miała miejsce w dniu 9 maja 2014 r. w Sądzie 

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

 

Niżej przedstawione zostały informacje dotyczące akcji serii A-E, których część podlegała konwersji na akcje 

imienne uprzywilejowane serii A1: 

 

 Akcje zwykłe na okaziciela serii A 

Akcje zwykłe na okaziciela serii A zostały utworzone na mocy aktu zawiązania Spółki z dnia 25 lutego 

2011 r. (akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Jacek Sobczak - Notariusz z siedzibą 

w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łódzkiej 1, przed notariuszem Jackiem Sobczakiem, Repertorium A 

nr 6207/2011). Treść przedmiotowego aktu przedstawiona została poniżej: 

 

„OŚWIADCZENIE O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI AKCYJNEJ 
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Stawający, zwani dalej Założycielami, oświadczają, że w celu prowadzenia przedsiębiorstwa niniejszym 

aktem zawiązują spółkę akcyjną pod firmą: „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna, zwana 

dalej Spółką i nadają jej statut o następującej treści. 

(…) 

§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 (sto tysięcy) złotych i dzieli się na 1.000.000 (jeden 

milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej po 0,10 

złotych (dziesięć groszy) każda. 

(…)” 

 

Cena emisyjna akcji serii A wyniosła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

 

Rejestracja Spółki, a tym samym rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A miała miejsce w dniu 

24 marca 2011 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 Akcje zwykłe na okaziciela serii B, akcje imienne serii C i akcje imienne serii D 

Akcje zwykłe na okaziciela serii B, akcje imienne serii C oraz akcje imienne serii D zostały utworzone na 

podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 15 lipca 2011 

r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii B, serii C 

i serii D w drodze subskrypcji prywatnej (akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Bald 

- Notariusz z siedzibą w Łodzi, przy ul. księdza biskupa Wincenta Tymienieckiego pod nr 7, przed 

notariuszem Anną Bald, Repertorium A nr 5639/2011). Treść przedmiotowej uchwały przedstawiona 

została poniżej: 

 

„Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi 

z dnia 15 lipca 2011 roku 

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 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 

postanawia podwyższyć kapitał zakładowy „KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” S.A. z siedzibą 

w Łodzi o kwotę 120.500 (sto dwadzieścia tysięcy pięćset) złotych poprzez emisję: 

– 800.000 (ośmiuset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

– 200.000 (dwustu tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja; 

– 205.000 (dwustu pięciu tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) i cenie emisyjnej 0,12 zł (dwanaście groszy) każda akcja; 

w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. 

 

§ 2 

1. 763.000 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B zostanie objętych w drodze 

subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, poprzez zawarcie 

umowy z Remigiuszem Brzezińskim, który obejmie wszystkie akcje za gotówkę uiszczoną w części, 
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tj. w kwocie 26.300 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta) złotych w terminie do dnia 31 lipca 2011 

roku, zaś w pozostałej części, tj. w kwocie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w terminie do dnia 

30 listopada 2011 roku. 

2. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji z Remigiuszem Brzezińskim najpóźniej do dnia 

31 lipca 2011 roku. 

3. Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umowa objęcia akcji z Remigiuszem 

Brzezińskim zawarta zostanie przez Radę Nadzorczą „KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” S.A. 

z siedzibą w Łodzi. 

 

§ 3 

1. 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii B zostanie objętych w drodze subskrypcji 

prywatnej, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, poprzez zawarcie umowy 

z Sylwią Pastusiak-Brzezińską, która obejmie wszystkie akcje za gotówkę uiszczoną w całości, tj. 

w kwocie 3.700 (trzy tysiące siedemset) złotych w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku. 

2. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji z Sylwią Pastusiak-Brzezińską najpóźniej do dnia 

31 lipca 2011 roku. 

 

§ 4 

1. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii C zostanie objętych w drodze subskrypcji prywatnej, po 

cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, poprzez zawarcie umowy z Witoldem 

Pastusiakiem, który obejmie wszystkie akcje za gotówkę uiszczoną w części, tj. w kwocie 5.000 

(pięć tysięcy) złotych w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku, zaś w pozostałej części, tj. w kwocie 

5.000 (pięć tysięcy) złotych w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku. 

2. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji z Witoldem Pastusiakiem najpóźniej do dnia 

31 lipca 2011 roku. 

 

§ 5 

1. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii C zostanie objętych w drodze subskrypcji prywatnej, po 

cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, poprzez zawarcie umowy z Lucyną 

Pastusiak, która obejmie wszystkie akcje za gotówkę uiszczoną w części, tj. w kwocie 5.000 (pięć 

tysięcy) złotych w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku, zaś w pozostałej części, tj. w kwocie 5.000 

(pięć tysięcy) złotych w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku. 

2. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji z Lucyną Pastusiak najpóźniej do dnia 31 lipca 

2011 roku. 

 

§ 6 

1. 205.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji imiennych serii D zostanie objętych w drodze subskrypcji 

prywatnej, po cenie emisyjnej 0,12 zł (dwanaście groszy) za każdą akcję, poprzez zawarcie umowy 

z Grzegorzem Frajmanem, który obejmie wszystkie akcje za gotówkę uiszczoną w całości, tj. 

w kwocie 24.600 (dwadzieścia cztery tysiące sześćset) złotych w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 

roku. 

2. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji z Grzegorzem Frajmanem najpóźniej do dnia 

31 sierpnia 2011 roku. 
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§ 7 

Akcje serii B, akcje serii C i akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku – 

przez co należy rozumieć prawo do udziału w zyskach za okres sprawozdawczy rozpoczynający się od 

tej daty. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 15 lipca 2011 r.: 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.000.000 (jeden milion). 

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100 (sto) %. 

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000.000 (jeden milion). 

Łączna liczba nieważnych głosów: 0 (zero). 

Liczba głosów „za”: 1.000.000 (jeden milion). 

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero). 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). 

 

Cena emisyjna akcji serii B wyniosła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy). 

 

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji imiennych serii C oraz akcji imiennych serii D miała 

miejsce w dniu 23 listopada 2011 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 Akcje zwykłe na okaziciela serii E 

Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały utworzone na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 11 maja 2012 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii E i serii F w drodze subskrypcji prywatnej (akt 

notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Bald - Notariusz z siedzibą w Łodzi, przy ul. 

księdza biskupa Wincenta Tymienieckiego pod nr 7, przed notariuszem Anną Bald, Repertorium A nr 

1915/2012). Treść przedmiotowej uchwały przedstawiona została poniżej: 

 

„Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi 

z dnia 11 maja 2012 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 79.600 zł poprzez emisję nowych akcji 

serii E i serii F w drodze subskrypcji prywatnej 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 

postanawia podwyższyć kapitał zakładowy „KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” S.A. z siedzibą 

w Łodzi o kwotę 79.600 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) złotych poprzez emisję: 

– 526.000 (pięciuset dwudziestu sześciu tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) każda akcja; 



 

Dokument Informacyjny Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. Strona | 15  

 

– 270.000 (dwustu siedemdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 

i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

– w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 

Akcjonariuszy. 

 

§ 2 

1. 263.000 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii E zostanie objętych w drodze 

subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) za każdą akcję, poprzez 

zawarcie umowy z Honoratą Supera, która obejmie wszystkie akcje za gotówkę uiszczoną 

w całości, tj. w kwocie 49.970 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) złotych 

w terminie do dnia 15 maja 2012 roku. 

2. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji z Honoratą Supera najpóźniej do dnia 15 maja 

2012 roku. 

 

§ 3 

1. 263.000 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii E zostanie objętych w drodze 

subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) za każdą akcję, poprzez 

zawarcie umowy z Szymonem Supera, który obejmie wszystkie akcje za gotówkę uiszczoną 

w całości, tj. w kwocie 49.970 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) złotych 

w terminie do dnia 15 maja 2012 roku. 

2. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji z Szymonem Supera najpóźniej do dnia 15 maja 

2012 roku. 

 

§ 4 

1. 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F zostanie objętych w drodze 

subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, poprzez zawarcie 

umowy z Sylwią Pastusiak-Brzezińską, która obejmie wszystkie akcje za gotówkę uiszczoną 

w całości, tj. w kwocie 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) złotych w terminie do dnia 15 maja 2012 

roku. 

2. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji z Sylwią Pastusiak-Brzezińską najpóźniej do dnia 

15 maja 2012 roku. 

 

§ 5 

1. 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F zostanie objętych w drodze 

subskrypcji prywatnej, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, poprzez zawarcie 

umowy z Remigiuszem Brzezińskim, który obejmie wszystkie akcje za gotówkę uiszczoną w całości, 

tj. w kwocie 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) złotych w terminie do dnia 15 maja 2012 roku. 

2. Ustala się termin zawarcia umowy objęcia akcji z Remigiuszem Brzezińskim najpóźniej do dnia 

15 maja 2012 roku. 

3. Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umowa objęcia akcji z Remigiuszem 

Brzezińskim zawarta zostanie przez Radę Nadzorczą „KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC” S.A. 

z siedzibą w Łodzi. 

 

§ 6 

Akcje serii E i akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku – przez co 

należy rozumieć prawo do udziału w zyskach za okres sprawozdawczy rozpoczynający się od tej daty. 
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§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 11 maja 2012 r.: 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.205.000 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy). 

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 100 (sto) %. 

Łączna liczba ważnych głosów: 2.205.000 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy). 

Łączna liczba nieważnych głosów: 0 (zero). 

Liczba głosów „za”: 2.205.000 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy). 

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero). 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). 

 

Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 0,19 zł (słownie: dziewiętnaście groszy). 

 

Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E miała miejsce w dniu 20 czerwca 2012 r. w Sądzie 

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

Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 0,19 zł (słownie: dziewiętnaście groszy). 

 

Zmiana struktury kapitału zakładowego Spółki oraz liczby akcji imiennych uprzywilejowanych 

serii A1  

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 (akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Anny Bald - 

Notariusz z siedzibą w Łodzi, przy ul. księdza biskupa Wincenta Tymienieckiego pod nr 7, przed notariuszem 

Anną Bald, Repertorium A nr 3088/2014). Treść przedmiotowej uchwały przedstawiona została poniżej: 

 

„Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„Kancelaria Prawna- Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi 

z dnia 13 czerwca 2014 roku 

w przedmiocie zmian Statutu. 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia statut Spółki w ten sposób, że: 

1. § 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 420.100 

(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 

zwykłe na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953. 

(…) 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym, że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą 

rejestracji przez Sąd Rejestrowy.” 

 



 

Dokument Informacyjny Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. Strona | 17  

 

Uchwała została podjęta przy obecności pełnomocnika akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery 

miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 (czterech milionów dwustu 

jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 4.201.000 (cztery 

miliony dwieście jeden tysięcy) głosów, w tym „za” 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) tj. 100% 

głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

Rejestracja przedmiotowych zmian Statutu Spółki a tym samym zmiany liczby akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii A1 w KRS miała miejsce w dniu 20 czerwca 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Zniesienie uprzywilejowania akcji imiennych serii A1 – powstanie akcji zwykłych imiennych serii 

A1 

W dniu 2 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 4 

w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 oraz Uchwałę nr 5 

w sprawie zmiany Statutu Spółki (akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Jacek Sobczak - Notariusz 

z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Łaskiej 2, przed notariuszem Jackiem Sobczakiem, Repertorium A 

nr 9366/2017). Treść przedmiotowych uchwał przedstawiona została poniżej: 

 

„UCHWAŁA numer 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 

z dnia 2 października 2017 roku 

w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A 1 

 

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi 

uchwala, co następuje: 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S. A. uwzględniając 

wnioski wszystkich akcjonariuszy uprzywilejowanych znosi uprzywilejowanie co do głosu 2.455.047 (dwa miliony 

czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,10 złotych, które 

to uprzywilejowanie polega na tym, że na walnym zgromadzeniu każda z akcji daje prawo do 2 głosów 

i w związku z tym zmienia treść § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu spółki w ten sposób, iż 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 przestaje być akcjami uprzywilejowanymi. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści statutu 

Spółki, wchodzą w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.” 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie 

3.125.971 akcji – co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. 

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.457.018 głosów, z czego: 

- 4.662.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co 

do prawa głosu, 

- 794.924 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 i A3, 

nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. 
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UCHWAŁA numer 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 

z dnia 2 października 2017 roku 

w przedmiocie zmiany statutu Spółki 

 

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia 

treść § 5 Statutu w ten sposób, iż wykreśla z treści statutu § 5 ust. 2 umowy spółki oraz nadaje mu nowe 

brzmienie: 

Stare brzmienie § 5 Statutu: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące 

sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści 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 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) akcji 

zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953, 

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 

0.000.001 do numeru 0.740.000 zł. 

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.”-- 

Nowe brzmienie § 5 Statutu: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych 

i dzieli się na 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści 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 czterdzieści siedem) akcji imiennych 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) akcji 

zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953, 

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 

0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.” 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści statutu 

Spółki, wchodzą w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie 

3.125.971 akcji – co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. 

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.457.018 głosów, z czego: 

- 4.662.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co 

do prawa głosu, 

- 794.924 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 i A3, 

nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. 
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Rejestracja przedmiotowych zmian Statutu Spółki a tym samym zamiana akcji serii A1 na akcje zwykłe imienne 

w KRS miała miejsce w dniu 7 listopada 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Zamiana akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela 

W dniu 31 stycznia 2018 r. Zarząd Spółki, w związku z otrzymanymi od akcjonariuszy Spółki wnioskami 

o dokonanie zamiany akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela, podjął uchwały w sprawie 

zamiany przedmiotowych akcji na akcje zwykłe na okaziciela. 

 

Dostosowanie treści tekstu Statutu Spółki w związku m.in. z zamianą akcji zwykłych imiennych serii A1 na akcje 

zwykłe na okaziciela zostało uchwalone na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emitenta z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emitenta z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4 

realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki (akt notarialny 

sporządzony w Kancelarii Notarialnej Jacek Sobczak - Notariusz z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. 

Łaskiej 2, przed Martą Gajdą – zastępcą notarialnym – notariusza Jacka Sobczaka, Repertorium A nr 824/2018). 

 

Rejestracja przedmiotowej zmiany Statutu Spółki a tym samym wpis zamiany akcji zwykłych imiennych serii A1 

na akcje zwykłe na okaziciela w KRS miały miejsce w dniu 2 maja 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Zgoda na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 października 2017 r. podjęło Uchwałę nr 6 w przedmiocie 

wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A1 i wprowadzenie akcji serii A1 do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (akt 

notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Jacek Sobczak - Notariusz z siedzibą w Konstantynowie 

Łódzkim, przy ul. Łaskiej 2, przed notariuszem Jackiem Sobczakiem, Repertorium A nr 9366/2017). Treść 

przedmiotowej uchwały przedstawiona została poniżej: 

 

„UCHWAŁA numer 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 

z dnia 2 października 2017 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A 1 i wprowadzenie akcji serii A 1 do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 

 

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 roku nr 211 poz. 1384, ze zmianami) 

uchwala co następuje: 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A 1 Spółki do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z siedzibą w Warszawie. 
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2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu 

prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A 1 

Spółki. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 

prawnych i faktycznych niezbędnych do: 

a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A 1 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, 

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 

w Warszawie akcji serii A 1 Spółki, 

c. dokonania dematerializacji akcji serii A 1 Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, 

których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A 1 Spółki w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 3.125.971 

akcji – co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. 

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 5.457.018 głosów, z czego: 

- 4.662.094 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A1, uprzywilejowanymi co 

do prawa głosu, 

- 794.924 głosy zostały oddane przez akcjonariuszy dysponujących akcjami serii A2 i A3, 

nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. 

 

2.4.2.2 Akcje serii A4 

 

Akcje serii A4 powstały na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 

15 grudnia 2017 r. podjętej przed notariuszem Jackiem Sobczakiem (Repertorium A nr 11630/2017), zmienionej 

na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 stycznia 2018 r. 

podjętej przed Martą Gajdą – zastępcą notarialnym - notariusza Jacka Sobczaka (Repertorium A nr 824/2018). 

 

Treść Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2017 r. przedstawiona 

została poniżej: 

 

UCHWAŁA numer 4  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 

z dnia 15 grudnia 2017 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach 

subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 01.02.2018 

rok (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany 

Statutu Spółki 

 

Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2 , 432 art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery 

tysiące sto) złotych o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 494.100,00 (czterysta 
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dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych tj. do kwoty nie mniejszej niż 494.100,10 (czterysta dziewięćdziesiąt 

cztery tysiące sto i 10/100) złotych i nie większej niż 988.200,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy 

dwieście ) złotych. 

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

więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 

o numerach 0.000.001- 4.941.000 sztuk. 

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii A4.  

4. Akcje serii A4 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy 2018 r. tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. na równi z pozostałymi akcjami. 

5. Akcje serii A4 pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki. 

6. Emisja akcji serii A4 zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy 

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

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439, z zm.), 

a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowanie papierów wartościowych. 

§ 2. 1. Akcje serii A4 zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom 

posiadającym akcje Spółki w dniu 01.02.2018 roku (dzień prawa poboru). 

2. Akcje serii A4 zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby 

posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia 

prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii A4. 

3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii A4 przypadająca danemu 

akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do 

najbliższej liczby całkowitej. 

4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami 

art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć 

będzie prawo poboru akcji serii A4, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego 

zapisu na akcje serii A4 w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez 

pozostałych akcjonariuszy. 

5. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. 

6. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według 

swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 

§ 3. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii A4 do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 

NewConnect. 

2. Akcje serii A4 będą miały formę zdematerializowaną. 

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1384 ze zm.), umów z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A4 w celu 

ich dematerializacji. 

§ 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych 

i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji 

oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia 

akcji serii A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: 

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A4, 

2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii A4, 

3. ustalenia zasad przydziału akcji serii A4, nieobjętych w ramach prawa poboru, 

4. dokonania przydziału akcji serii A4, 

5. ustalenia zasad dystrybucji akcji serii A4, 

6. określenie sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii A4 oraz ich opłacania, 
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7. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A4, w tym 

w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji 

w depozycie papierów wartościowych akcji serii A4. 

8. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 w zw. z art. 431§ 7 

Kodeksu spółek handlowych 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści statutu 

Spółki, wchodzą w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie 

3.125.971 akcji – co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. 

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 3.125.971 głosów, nie został oddany żaden głos 

„wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. 

 

 

Treść Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 stycznia 2018 r. przedstawiona 

została poniżej: 

 

UCHWAŁA numer 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 

z dnia 31 stycznia 2018 roku 

w sprawie zmiany Uchwały numer 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy “Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 

z dnia 15 grudnia 2017 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach 

subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia 

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

w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 

 

Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2, 432 art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się zmiany treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej 

z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu 

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

nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki w następujący sposób: 

a) w tytule uchwały wyrażenie „01.02.2018 rok” zastępuje się wyrażeniem „19.02.2018 rok” 

b) § 1. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

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

emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji oraz nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści 

jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach od 0.000.001 do numeru nie większego 

niż 4.941.000.” 

c) skreśla się § 1. ust. 3 

d) § 1. ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Akcje serii A4 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie 

do podziału za rok obrotowy 2017 r. tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. na równi z pozostałymi akcjami.” 

e) § 1. ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 
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„Akcje serii A4 pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki” 

f) § 2. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 „Akcje serii A4 zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom 

posiadającym akcje Spółki w dniu 19.02.2018 roku (dzień prawa poboru).” 

g) § 2. ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi 

przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii A4 uprawnia 

posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru.” 

h) § 3. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji 

serii A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.” 

i) § 4. ust. 8 otrzymuje numer 9 

j) w § 4. po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 o następującym brzmieniu: 

„podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii A4 do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. pod nazwą NewConnect,” 

k) skreśla się fragment: 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści 

statutu Spółki, wchodzą w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.” 

l) dodaje się nowy § 5 o następującej treści: 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Łodzi, w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. postanawia zmienić 

treść § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047” 

m) dodaje się nowy § 6 o następującej treści: 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić 

treść § 5 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 494.100 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące 

sto) złotych i 10 (dziesięć) groszy i nie więcej niż 988.200 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy 

dwieście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 4.941.001 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści 

jeden tysięcy jeden) akcji i nie więcej niż 9.882.000 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa 

tysiące) 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 

zwykłych na okaziciela 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) 

akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953, 

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach 

od 0.000.001 do 0.740.000 zł, 

4) nie mniej niż 1 (jedna) akcja oraz nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset 

czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach od 0.000.001 

do numeru nie większego niż 4.941.000.” 

n) dodaje się nowy § 7 o następującej treści: 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Łodzi, uchwala, co następuje: 
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Upoważnia się Zarząd Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z dnia 

31 stycznia 2018 r. oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso 

WEC” S.A. z dnia 15 grudnia 2017 r.” 

o) dodaje się nowy § 8 o następującej treści: 

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

 

§ 2. Wobec powyższego Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy “Kancelaria 

Prawna – Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz 

zmiany Statutu Spółki, po uwzględnieniu powyższych zmian, obowiązuje w następującym brzmieniu: 

[tekst jednolity Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 15 grudnia 2017 roku 

obejmujący zmiany wprowadzone podczas 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 r.] 

UCHWAŁA numer 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna 

z dnia 15 grudnia 2017 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach 

subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 19.02.2018 

rok (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany 

Statutu Spółki 

Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2 , 432 art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące 

sto) złotych o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 494.100,00 (czterysta 

dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych tj. do kwoty nie mniejszej niż 494.100,10 (czterysta 

dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto i 10/100) złotych i nie większej niż 988.200,00 zł (dziewięćset 

osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście ) złotych. 

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

mniej niż 1 (jednej) akcji oraz nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach od 0.000.001 do numeru nie większego niż 4.941.000. 

3. (skreślony) 

4. Akcje serii A4 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy 2017 r. tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. na równi z pozostałymi akcjami. 

5. Akcje serii A4 pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

6. Emisja akcji serii A4 zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy 

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

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439, z zm.), 

a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowanie papierów wartościowych. 

 

§ 2. 
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1. Akcje serii A4 zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym 

akcje Spółki w dniu 19.02.2018 roku (dzień prawa poboru). 

2. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 

jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii A4 uprawnia posiadanie jednego 

jednostkowego prawa poboru. 

3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii A4 przypadająca danemu 

akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do 

najbliższej liczby całkowitej. 

4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami 

art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym 

służyć będzie prawo poboru akcji serii A4, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie 

dodatkowego zapisu na akcje serii A4 w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa 

poboru przez pozostałych akcjonariuszy. 

5. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.  

6. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według 

swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 

 

§ 3. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii 

A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 

2. Akcje serii A4 będą miały formę zdematerializowaną. 

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1384 ze zm.), umów z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A4 

w celu ich dematerializacji. 

 

§ 4. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz 

przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji 

serii A4 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: 

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A4, 

2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii A4, 

3. ustalenia zasad przydziału akcji serii A4, nieobjętych w ramach prawa poboru, 

4. dokonania przydziału akcji serii A4, 

5. ustalenia zasad dystrybucji akcji serii A4, 

6. określenie sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii A4 oraz ich opłacania, 

7. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A4, 

w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów 

dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A4. 

8. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji serii A4 do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. pod nazwą NewConnect, 

9. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 w zw. z art. 431§ 7 

Kodeksu spółek handlowych 

 

§ 5. 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Łodzi, w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. postanawia zmienić 

treść § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047” 

 

§ 6. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść § 5 statutu, 

który otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 494.100 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) 

złotych i 10 (dziesięć) groszy i nie więcej niż 988.200 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) 

złotych i dzieli się na nie mniej niż 4.941.001 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy jeden) 

akcji i nie więcej niż 9.882.000 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) 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 zwykłych 

na okaziciela 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) akcji 

zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953, 

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 

0.000.001 do 0.740.000 zł, 

4) nie mniej niż 1 (jedna) akcja oraz nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset 

czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o numerach od 0.000.001 do 

numeru nie większego niż 4.941.000. 

 

§ 7. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

uchwala, co następuje: 

Upoważnia się Zarząd Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. z dnia 15 grudnia 2017 

roku. 

 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ” 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane ze zmianą treści statutu 

Spółki, wchodzą w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie 

3.125.971 akcji – co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. 

Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 3.125.971 głosów, 

nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. 

 

Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii A4 

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Wróblewska – Notariusz, Wojciech Mieczkowski 

– Notariusz s.c. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Kościuszki 3, przed notariuszem Wojciechem Mieczkowskim Zarząd 

Spółki złożył oświadczenie (Repertorium A nr 5098/2018), iż w wyniku realizacji uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2017 r. objętych zostało 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset 
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czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 o kolejnych numerach od 0.000.001 do numeru 

4.941.000, tj. w sumie akcje o łącznej wartości nominalnej 494.100,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt 

cztery tysiące sto złotych), a także dokonał dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany 

§ 5 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie: 

„§ 5 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 988.200 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych i dzieli się 

na 9.882.000 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) 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 zwykłych na 

okaziciela 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) akcji zwykłych 

na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953, 

3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 

do 0.740.000 zł, 

4) 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 

o numerach od 0.000.001 do numeru 4.941.000.” 

 

Cena emisyjna akcji serii A4 wyniosła 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta 

nr 1 z dnia 2 lutego 2018 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A4. 

 

Rejestracja akcji serii A4 nastąpiła w dniu 2 maja 2018 r., na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Zgoda na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację 

Zgoda na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A4 do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializację 

została udzielona na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 

15 grudnia 2017 r. podjętej przed notariuszem Jackiem Sobczakiem (Repertorium A nr 11630/2017), zmienionej 

na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 stycznia 2018 r. 

podjętej przed Martą Gajdą – zastępcą notarialnym - notariusza Jacka Sobczaka (Repertorium A nr 824/2018), 

których treść została przedstawiona powyżej. 

 

2.4.3 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 A1 zostały objęte za wkłady pieniężne (gotówkowe). 

Akcje serii A4 zostały objęte za wkłady pieniężne (gotówkowe). 

 

2.4.4 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 serii A1 i A4 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. 

 

2.4.5 Waluta emitowanych papierów wartościowych  

 

Wartość nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN). 
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Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

Cena emisyjna akcji serii A1 wyniosła 0,11 zł* (słownie: jedenaście groszy). 

* wyliczona jako średnia ważona cen emisyjnych akcji serii A-E, które podlegały konwersji na akcje A1 

Cena emisyjna akcji serii A4 wyniosła 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, zgodnie z Uchwałą 

Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 2 lutego 2018 r. 
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3 Określenie zasad dotyczących wypłaty dywidendy 

 

3.1 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

 

Akcje serii A1 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony był do podziału za 

rok obrotowy 2014, gdyż akcje te powstały na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki podjętej w dniu 7 marca 2014 r. w przedmiocie konwersji akcji oraz zmian Statutu Spółki. Akcje serii A1 

nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

Akcje serii A4 uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału 

za rok obrotowy 2017, zgodnie z treścią Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 

15 grudnia 2017 r., zmienionej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 

z dnia 31 stycznia 2018 r. Akcje serii A4 nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

Akcje serii A1, A2, A3 i A4 są równe w prawach do dywidendy. 

Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN. 

 

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

 

Zgodnie z art. 395 KSH, 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 KSH). 

 

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

biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk rozdziela się 

w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347 § 2 KSH, jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się 

w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może 

przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty 

przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na 

wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie 

z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub 

rezerwowe. 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku 

akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. 

Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Warunki i termin 

przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą 

zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. 

Zgodnie z §106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent 

jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy 

(określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty 

dywidendy. Zgodnie z §106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do 

dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie 

następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej 

akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §112 ust.1 Szczegółowych 
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Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na 

realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, 

a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, 

którzy następnie przekażą je poszczególne rachunki akcjonariuszy. 

Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest przeprowadzana 

zgodnie z regulacjami KDPW. 

 

W 2014 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 187.190,00 zł. W dniu 14 maja 2015 r. Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki na mocy Uchwały nr 10 podjęło decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za 

2014 r. w następujący sposób: 

− kwotę 145.180,00 zł na kapitał zapasowy, 

− kwotę 42.010,00 zł na wypłatę dywidendy. 

 

W 2015 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 361.970,49 zł. W dniu 6 czerwca 2016 r. Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki na mocy Uchwały nr 6 podjęło decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za 

2015 r. w następujący sposób: 

− kwotę 213.740,49 zł na kapitał zapasowy, 

− kwotę 148.230,00 zł na wypłatę dywidendy. 

 

W 2016 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 514.931,62 zł. W dniu 28 czerwca 2017 r. Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki na mocy Uchwały nr 6 podjęło decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za 

2016 r. w następujący sposób: 

− kwotę 317.291,62 zł na kapitał zapasowy, 

− kwotę 197.640,00 zł na wypłatę dywidendy. 

 

W 2017 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 925.172,31 zł. W dniu 26 czerwca 2018 r. Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki na mocy Uchwały nr 9 podjęło decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za 

2017 r. w następujący sposób: 

− kwotę 332.252,31 zł na kapitał zapasowy, 

− kwotę 592.920,00 zł na wypłatę dywidendy. 

 

Decyzje o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Wskazuje się, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 10 

w sprawie ustalenia polityki wypłaty dywidendy w latach 2018-2023. 

 

„UCHWAŁA NUMER 10 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

z dnia 15 grudnia 2017roku 

w sprawie wypłat dywidendy w latach 2018 - 2023. 

 

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala program wypłaty dywidendy w ten sposób, że Spółka w latach 

2018 - 2023 będzie wypłacała nie mniej niż 50% zysku netto w formie dywidendy. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie 

3.125.971 akcji – co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. 
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Za przyjęciem powyższego wniosku łącznie oddano 3.125.971 głosów, 

nie został oddany żaden głos „wstrzymujący się” ani głos „przeciw”, nie został zgłoszony żaden sprzeciw. 

 

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

 

4.1 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

 

4.1.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 

 

Prawo do zbycia akcji 

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

ograniczających to prawo. 

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 KSH). 

 

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

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH 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 A1, A2, A3 i A4 są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH 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 KSH 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 KSH). Statut Emitenta nie 

przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji serii A1, A2, A3 i A4 wprowadzonych do 

Alternatywnego Systemu Obrotu. 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. 

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 KSH. 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 433 § 2 

KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 
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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 KSH). 

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 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 KSH). 

 

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 KSH. 

W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział pomiędzy 

akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy 

akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy 

spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę 

i wartość posiadanych przez niego akcji. 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. Zgodnie 

z art. 340 § 3 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, 

przysługuje akcjonariuszowi (w sytuacji gdy w ten sposób obciążone akcje są zapisane na rachunkach papierów 

wartościowych w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych). 

 

4.1.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Zgodnie z art. 4061 KSH 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 § 1 KSH). 

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 KSH 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 akcjami serii A1, A2, A3 i A4 Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH 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 KSH). 

Zgodnie z art. 4113 KSH 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 KSH). 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 KSH, 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 KSH 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 do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do złożenia 

wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw 

Zgodnie z art. 400 KSH 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 zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Zgodnie z art. 399 § 3 KSH 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. 

 

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Na podstawie art. 401 § 1 KSH 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 
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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 KSH 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 KSH). 

 

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. Statut 

Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii. 

 

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 KSH. 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 KSH 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 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 KSH). 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 KSH). 

W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub 

ograniczeń (art. 385 § 9 KSH). 

 

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 publicznej 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 
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uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, 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 KSH 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 KSH Zarząd 

powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH 

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 KSH). 

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH 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) KSH 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 KSH); 

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

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 

§ 4 KSH); 

– prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 

akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania 

odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania 

przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna 

być wysłana (art. 407 § 1 i 11 KSH); 

– prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH); 

– prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 

Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH). 

 

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 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 

akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH). 
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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 KSH, 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, 

– 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 KSH 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 KSH) 

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 KSH 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 KSH 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. 
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4.2 Streszczenie obowiązków i ograniczeń z instrumentów finansowych 

 

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy 

Akcje Emitenta serii A1, A2, A3 i A4 nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 

KSH. 

W Spółce obecnie nie istnieją żadne akcje uprzywilejowane. 

 

Uprzywilejowanie akcji Emitenta 

Akcje Emitenta serii A1, A2, A3 i A4 nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 

KSH. 

 

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta. 

 

Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z instrumentów finansowych 

Z akcjami Emitenta serii A1, A2, A3 i A4 nie jest związany obowiązek świadczeń dodatkowych, jak również nie 

występują jakiekolwiek zabezpieczenia z nimi związane. 

 

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: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 

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

jednego lub więcej przedsiębiorców; 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

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

przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, 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; 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 

odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny 
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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: 

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

lub 

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

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

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

udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

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

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

przedsiębiorcy przejmowanego; 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji 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: 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

2) 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, 

3) 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: 

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

3) 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. 

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% 
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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 Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw 

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

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

przedsiębiorców (zwanego dalej 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. 

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: 
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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 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku 

Od dnia 3 lipca 2016 r. obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom 

określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). 

Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii 

Europejskiej bez  konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu 

do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami 

Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku 

oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych 

ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. 

Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do: 

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym; 

2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu 

(„MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się 

o dopuszczenie do obrotu na MTF; 

3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu 

(„OTF”); 

4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od 

ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, 

w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe. 

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: 

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; 

2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub 

3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych; 

4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji: 

1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub 

większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej 

miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny 

powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; 

2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, 

oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi 

instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, 
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bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby 

instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych 

kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów 

finansowych. 

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, 

które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można 

zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, 

aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub 

zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym 

w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych 

okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te 

przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane 

z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.  

Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie 

spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej. 

Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości 

publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów 

pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których 

racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych 

decyzji inwestycyjnych. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana 

osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na 

własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których 

informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego 

instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem 

danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje 

poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana 

osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz: 

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 

finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub 

2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie 

dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego 

anulowania lub zmiany. 

Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których powyżej, oznacza wykorzystywanie informacji poufnych, 

jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na 

informacjach poufnych. 

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych 

z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania 

udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu 

lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły 

w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub 

powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma 

zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu 

decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji 

poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna: 



 

Dokument Informacyjny Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. Strona | 42  

 

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne 

skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub 

zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, 

która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz 

2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na 

osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których 

dotyczą dane informacje. 

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 

poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba: 

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem 

rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów 

finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie 

sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub 

2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów 

finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób 

uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub 

obowiązków tej osoby. 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 

poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które 

stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych 

oraz: 

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez 

zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub 

2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które 

powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych. 

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi 

informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała 

informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te 

informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w 

momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje 

poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. 

Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania 

Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów 

finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania 

informacji poufnych. 

Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych 

określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że 

powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione. 

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy 

osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem 

przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach 

zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej 

w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. 

Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza 

bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca 

rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania: 
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1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: 

a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, 

lub co do ich ceny; lub 

b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na 

nienaturalnym lub sztucznym poziomie; 

chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne 

zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są 

zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR; 

2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące 

wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi 

lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu; 

3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 

informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 

finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny 

jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym 

rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub 

powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd; 

4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca 

informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd. 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania: 

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji 

w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, 

bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może 

stwarzać nieuczciwe warunki transakcji; 

2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje 

albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do 

wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia; 

3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich 

dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu 

algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa 

powyżej poprzez: 

a. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 

prawdopodobieństwo ich spowodowania; 

b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub 

prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, 

które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub 

c. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd 

sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności 

poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych 

do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po 

uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze 

skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do 

publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny. 

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie 

fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz niewyczerpujący wykaz 

okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. 

Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie 

zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji 

o  prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej. 
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Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej 

informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej 

wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej 

pięciu lat. 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej 

informacji poufnych, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki: 

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub 

uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji; 

2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii 

publicznej; 

3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji. 

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest 

zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność 

opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem 

spełnienia powyższych warunków. 

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, 

emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej. 

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą 

w art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą 

w art. 3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich 

własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów 

pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się 

niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej 

kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. 

Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. 

Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek 

powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR. 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może 

dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 

dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych 

z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem 

śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma 

obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki 

zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu 

zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR. 

 

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 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 w spółce publicznej, 

− kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego 

systemu obrotu 
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jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz emitenta, 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, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub 

zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż 

w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

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

b) 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; 

c) 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; 

d) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

e) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, do 

których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, 

o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 

ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie 

pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub 

terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji; 

f) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, do 

których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa 

w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych 

oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych; 

g) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie z art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o ofercie 

publicznej i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

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

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 

zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt b) i c) powyżej, odrębnie dla akcji każdego 

rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął 

lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

2. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 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. 

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

określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, 

które: 

1. po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do 

nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

2. odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne 

do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są 

wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b. ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, liczba 

głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia 

uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. 

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b. ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, 

które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, 
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związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do 

których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta 

danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem 

delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych 

stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz. Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2). 

Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie (w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży 

i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. 

zm.)). 

Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, powstają również w przypadku wykonania 

uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69b. ust. 

1 Ustawy o ofercie publicznej, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego 

samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 

Ustawy o  ofercie publicznej. 

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

1. 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; 

2. 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; 

3. alternatywnej spółce inwestycyjnej – 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 alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI 

w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

− inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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 
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prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

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

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

głosów określonego w tych przepisach, 

8. pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku 

papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów 

w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w pkt 6 oraz 7, a także w związku 

ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. 

W przypadkach, o których mowa w pkt 6 oraz 7 obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 

przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 6, 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; 

− 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 pkt 5, 

− liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa, 

− po stronie pełnomocnika, o którym mowa w pkt 8, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez 

mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie 

których pełnomocnik ma umocowanie. 

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 Ustawy o ofercie publicznej. 

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu 

ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 

ust. 1, a także gdy nabycie akcji spółki publicznej nastąpiło na skutek wezwania po cenie ustalonej 

z naruszeniem art. 79. 

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. 
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4.3 Przewidziane świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na nabywcy 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego z instrumentami finansowymi wprowadzanymi do 

Alternatywnego Systemu Obrotu, na podstawie niniejszego dokumentu, nie wiążą się żadne dodatkowe 

świadczenia ciążące na nabywcy instrumentów finansowych wobec Emitenta. 

 

4.4 Przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez nabywcę lub zbywcę 
odpowiednich zezwoleń lub obowiązki dokonania określonych zawiadomień 

 

W opinii Zarządu Spółki i zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, 

nabywca lub zbywca instrumentów finansowych nie jest zobligowany do przekazania innych informacji niż 

wynikające z zapisów pkt 4.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

 

 

5 Wskazanie osób zarządzających Emitentem i nadzorujących Emitenta, 
Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania 
finansowe Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących 
badania) 

 

5.1 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

 

5.1.1 Zarząd Emitenta 

 

Tabela 4 Zarząd Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu 01.06.2016 01.06.2021* 

Sylwia Pastusiak-Brzezińska Wiceprezes Zarządu 01.06.2016 01.06.2021* 

* kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. jako 

ostatni pełny rok pełnienia funkcji 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki, Zarząd Emitenta może składać się z jednego do trzech członków, powoływanych 

na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. Ponadto, członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. 

 

Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia 

walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka 

Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, mandat członka Zarządu wygasa wskutek 

śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. 

 

Członkowie Zarządu Emitenta są powoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może odwołać członka 

Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych 

członków Zarządu lub cały Zarząd. 

 

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. 
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W dniu 1 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 15 Statutu Emitenta, powołała nowy 

Zarząd Spółki na drugą, pięcioletnią kadencję wspólną. W skład Zarządu powołano: Pana Remigiusza 

Brzezińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Panią Sylwię Pastusiak-Brzezińską na stanowisko 

Wiceprezesa Zarządu. 

 

Aktualnie działający Zarząd Emitenta to Zarząd drugiej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 1 czerwca 2016 r. 

i zakończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 

 

Aktualny Zarząd Emitenta jest dwuosobowy, a w jego skład obecnie wchodzą następujące osoby: 

− Pan Remigiusz Brzeziński – Prezes Zarządu, 

− Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Wiceprezes Zarządu. 

 

Poniżej znajduje się opis życiorysów zawodowych poszczególnych Członków Zarządu Emitenta. 

 

Pan Remigiusz Brzeziński - Prezes Zarządu 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Remigiusz Brzeziński - Prezes Zarządu, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Pan Remigiusz Brzeziński ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek 

Prawo. Prowadzi działalność gospodarczą od 1995 r. O początku swojej kariery zawodowej związany 

jest z usługami windykacyjnymi, prawnymi i usługami administracji gospodarczych. Założyciel Grupy 

Kapitałowej WEC, w tym spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A., której jest Prezesem Zarządu od 

2011 r. Pan Remigiusz Brzeziński posiada biznesową wiedzę z zakresu podstaw prawnych 

funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce. Szczególnym atutem przy prowadzeniu działalności 

związanej z zarządzaniem wierzytelnościami jest jego wiedza z zakresu regulacji prawnych dotyczących 

działania Biur Informacji Gospodarczej oraz orzecznictwa sądowego w zakresie odzyskiwania 

należności. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

Pan Remigiusz Brzeziński nie wykonuje działalności poza Emitentem lub spółkami zależnymi od 

Emitenta. 

 

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy 

dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. – Prezes Zarządu (nadal), akcjonariusz (nadal). 

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k. – prokurent (nadal). 

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. – prokurent (nadal). 

SME Solutions sp. z o.o. (dawniej Kancelaria Finansowa WEC sp. z o.o.) – prokurent (nadal). 

E-Wierzyciel.pl sp. z o.o. – Prezes Zarządu (nadal), udziałowiec do czerwca 2014 r. (nieaktualne - 

udziały zostały sprzedane na rzecz Emitenta). 

Kancelaria Doradztwa Prawnego i Windykacji WEC sp. z o.o. (spółka zlikwidowana) – Prezes Zarządu 

(nieaktualne). 
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Kancelaria Prawno-Konsultingowa Remigiusz Brzeziński (jednoosobowa działalność gospodarcza) – 

właściciel (nadal). 

 

5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy 

w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Remigiusz Brzeziński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 

w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Remigiusz Brzeziński pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, poza spółką Kancelaria Doradztwa Prawnego 

i Windykacji WEC sp. z o.o., w której Pan Remigiusz Brzeziński pełnił funkcję Prezesa Zarządu, gdzie 

21 czerwca 2012 r. podjęto uchwałę o likwidacji podmiotu, a 28 czerwca 2014 r. są rejestrowy podjął 

decyzję o wykreśleniu podmiotu z rejestru przedsiębiorców. 

 

7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Remigiusz Brzeziński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Remigiusz Brzeziński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Wiceprezes Zarządu 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Sylwia Pastusiak-Brzezińska – Wiceprezes Zarządu, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez 

Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska ukończyła Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu 

Łódzkiego z tytułem magistra ekonomii, Podyplomowe Studium Rachunkowości i Zarządzania 
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Finansowego oraz Studium Menadżerskie MBA Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2006 – 2011 

zajmowała stanowiska kierownicze związane ze sprzedażą oraz rozwojem produktów bankowych 

w MultiBanku (obecny mBank), Banku Pocztowym oraz HSBC Polska S.A. Od 2011 roku Członek 

Zarządu Emitenta. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska nie wykonuje działalności poza Emitentem lub spółkami zależnymi od 

Emitenta. 

 

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy 

dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. – Wiceprezes Zarządu (nadal), akcjonariusz (nadal). 

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k. – prokurent (nadal). 

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp. k. – prokurent (nadal). 

SME Solutions sp. z o.o. (dawniej Kancelaria Finansowa WEC sp. z o.o.) – Prezes Zarządu (nadal), 

udziałowiec do czerwca 2014 r. (nieaktualne - udziały zostały sprzedane na rzecz Emitenta). 

E-Wierzyciel.pl sp. z o.o. – udziałowiec do czerwca 2014 r. (nieaktualne - udziały zostały sprzedane na 

rzecz Emitenta). 

Kancelaria Doradztwa Prawnego i Windykacji WEC sp. z o.o. (spółka zlikwidowana) – udziałowiec 

(nieaktualne). 

 

5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy 

w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska nie została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 

przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 

obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Sylwia Pastusiak-

Brzezińska pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
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Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

5.1.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

 

Tabela 5 Rada Nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Krzysztof Pastusiak Przewodniczący Rady Nadzorczej 06.06.2016 06.06.2021* 

Tomasz Wójtowicz Członek Rady Nadzorczej 06.06.2016 06.06.2021* 

Witold Pastusiak Członek Rady Nadzorczej 06.06.2016 06.06.2021* 

Agnieszka Grabuś Członek Rady Nadzorczej 01.01.2018 06.06.2021* 

Rafał Korfel Członek Rady Nadzorczej 01.01.2018 06.06.2021* 

* kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. jako 

ostatni pełny rok pełnienia funkcji 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z § 13 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Członkowie Rady 

Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji. 

 

Zgodnie z art. 369 § 4 i z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa 

najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zatwierdza sprawozdanie finansowe za 

ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 i 386 § 2 

Kodeksu Spółek Handlowych, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek 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. 

 

W dniu 6 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy Uchwał nr 14-18, działając na 

podstawie art. 385 § 1 KSH, powołała nową Radę Nadzorczą Spółki na drugą, pięcioletnią kadencję wspólną. 

W skład Rady Nadzorczej powołano: Pana Krzysztofa Pastusiaka, Pana Witolda Pastusiaka, Pana Mirosława 

Milera, Pana Tomasza Wójtowicza oraz Pana Jacka Sroczyńskiego. 

 

Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza drugiej kadencji. Rozpoczęła się ona 

z dniem 6 czerwca 2016 r. i zakończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania 

finansowego Spółki za 2020 r. 
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W dniu 15 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy Uchwał nr 6-7 powołało Panią 

Agnieszkę Grabuś i Pana Rafała Korfela na Członków Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Ponadto, podczas na mocy Uchwał nr 8-9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 

2017 r. odwołano Pana Mirosława Milera oraz Pana Jacka Sroczyńskiego z funkcji Członków Rady Nadzorczej 

Emitenta od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

W związku z powyższym, aktualna Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa, a w jej skład obecnie wchodzą 

następujące osoby: 

− Pan Krzysztof Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

− Pan Tomasz Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej, 

− Pan Witold Pastusiak – Członek Rady Nadzorczej, 

− Pani Agnieszka Grabuś – Członek Rady Nadzorczej, 

− Pan Rafał Korfel – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Poniżej znajduje się opis życiorysów zawodowych poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Pan Krzysztof Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu  

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Krzysztof Pastusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez 

Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

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), w latach 2011-2013 

Key Account Manager w Panasonic Polska, w latach 2013-2015 Sales Manager w AVS SHARP na Europę 

Wschodnią i Środkową (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy i Słowacja). Obecnie pełni funkcję Sales 

Manager obszar Audio Video w firmie UMC Poland - obszar odpowiedzialności to Litwa, Łotwa, 

Estonia, Czechy, Słowacja, Grecja ,Malta i Cypr. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

Pan Krzysztof Pastusiak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

 

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy 

dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (nadal). 

Karla Matix- Krzysztof Pastusiak (jednoosobowa działalność gospodarcza) – właściciel (nadal). 

 

5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy 

w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
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W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Pastusiak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 

w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Pastusiak pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Krzysztof Pastusiak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Krzysztof Pastusiak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Pan Tomasz Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Tomasz Wójtowicz – Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Pan Tomasz Wójtowicz z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1999 r. posiada tytuł Radcy Prawnego. Pan Tomasz Wójtowicz specjalizuje 

się w obsłudze prawnej osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz jednostek sektora finansów publicznych. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

Pan Tomasz Wójtowicz nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

 

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy 

dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. – Członek Rady Nadzorczej (nadal). 

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Wójtowicz – właściciel (nadal). 
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W latach 2006-2014 był Partnerem i udziałowcem w podmiocie Fijałkowscy – Spółka Partnerska 

Adwokatów i Rzeczników Patentowych. 

 

5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy 

w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Wójtowicz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 

w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Tomasz Wójtowicz pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Tomasz Wójtowicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Tomasz Wójtowicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Pan Witold Pastusiak – Członek Rady Nadzorczej 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Witold Pastusiak – Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

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. 

 



 

Dokument Informacyjny Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. Strona | 56  

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

Pan Witold Pastusiak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

 

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy 

dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. – Członek Rady Nadzorczej (nadal), akcjonariusz (nadal). 

 

5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy 

w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Witold Pastusiak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 

w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Witold Pastusiak pełnił 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Witold Pastusiak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Witold Pastusiak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Pani Agnieszka Grabuś – Członek Rady Nadzorczej 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Agnieszka Grabuś – Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 
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2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

III 2018 – nadal Specjalista ds. Relacji Inwestorskich, Blue Oak Advisory sp. z o.o. 

XII 2015 – II 2018 Dyrektor Public& Inwestor Relations, Platinum Investment. 

II 2012 – XII 2015 Dyrektor działu Public& Inwestor Relations, Wiceprezes ds. Projektów, DSBJ Grupa 

Doradcza 

XI 2013 – IX 2015 Kierownik ds. Projektów, Doradztwo Strategiczne Jerzy Bednarek Doradca ASO, 

VI 2008 – VII 2015Menedżer ds. Public& Inwestor Relations, M.W. Trade S.A. 

VI 2007- VI 2008 Redaktor Naczelna /Specjalista ds. PR, Portal Ekonomiczny IPO.pl 

XI 2006- V 2007 Specjalista ds. Marketingu i PR, Flash Film Fundation (obecnie Fabryka Idei); 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

Pani Agnieszka Grabuś nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla 

Emitenta. 

 

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy 

dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. – Członek Rady Nadzorczej (nadal). 

W roku 2016 Pani Agnieszka Grabuś była Prezesem Zarządu spółki Startit Corporate Finance sp. z o.o. 

Obecnie nie pełni już tej funkcji. 

 

5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 

określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy 

w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Agnieszka Grabuś nie została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 

w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Agnieszka Grabuś pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 
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Pani Agnieszka Grabuś nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pani Agnieszka Grabuś nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Pan Rafał Korfel – Członek Rady Nadzorczej 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Rafał Korfel – Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Od 2011 – Dematec Polska sp. z o.o. – Dyrektor Regionalny 

• Tworzenie struktur sprzedaży oraz monitorowanie i nadzorowanie sprzedaży japońskich 

i koreańskich maszyn CNC na terenie Polski Południowej ( Śląsk, Małopolska).  

2010-2013 – Netolia s.c. – współwłaściciel 

• Pośrednictwo handlowe w sprzedaży węgla, biomasy, energii elektrycznej 

• Sprzedaż maszyn i samochodów importowanych z USA 

Marzec 2009- maj 2010 – Agencja Rozwoju Innowacji sp. z o.o. – Dyrektor Departamentu Handlu: 

• Tworzenie i nadzorowanie działu pośrednictwa handlowego międzynarodowego (paliwa, 

biomasa, węgiel, nawozy) 

2007-2009 – Dematec Polska sp. z o.o. Inżynier sprzedaży 

• Sprzedaż japońskich i koreańskich maszyn CNC do obróbki metalu 

• Sprzedaż maszyn koncernów takich jak: koreański DOOSAN oraz japońskie: ENSHU, TAKAMAZ, 

TSUGAMI, MURATEC, OKK 

2003-2007 – Studio Profilaktyki Społecznej – Organizator Szkoleń 

• Stworzenie od podstaw działu szkoleń dla pracowników urzędów, sądów, placówek 

oświatowych 

• Tworzenie działu telemarketingu do sprzedaży programów profilaktycznych i szkoleń 

• Organizacja imprez plenerowych 

2001-2002 – MGI sp. z o.o. – Pracownik działu sprzedaży w pionie farmaceutycznym 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

Pan Rafał Korfel nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy 

dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. – Członek Rady Nadzorczej (nadal). 

 

5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
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określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy 

w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Korfel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone 

w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie 

orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 

w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 

funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Rafał Korfel pełnił funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Rafał Korfel nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

Pan Rafał Korfel nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

5.2 Autoryzowany Doradca 

 

Autoryzowanym Doradcą dla Emitenta jest Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 

 

Tabela 6 Dane o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: Blue Oak Advisory sp. z o.o. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław 

Telefon: + 48 (71) 339 99 53  

Faks: +48 (71) 719 91 55 

Adres poczty elektronicznej: info@blueoak.pl 

Adres strony internetowej: www.blueoak.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: 

▪ Pan Jarosław Gil - Wiceprezes Zarządu, 

▪ Pan Tomasz Puźniak - Wiceprezes Zarządu. 
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5.3 Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze 
wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) 

 

Podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2016-2017 była spółka KPW 

Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 

 

Tabela 7 Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Emitenta 

Firma: KPW Audytor sp. z o.o. 

Siedziba: Łódź 

Adres: ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź 

Nr wpisu: 
Jednostka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych pod numerem 3640 

Telefon: + 48 (42) 611 10 57 

Faks: + 48 (42) 611 10 57 

Adres poczty elektronicznej: biuro@kpw.pl 

Adres strony internetowej: www.kpw.pl 

Źródło: KPW Audytor sp. z o.o. 

 

Biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017 była: 

▪ Pani Ewa Gosławska – Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 

8496. 

 

Biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2016 był: 

▪ Pan Krzysztof Warczak – Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod 

numerem 11939. 

 

 

6 Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających 
istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy 
kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), 
formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada następujące podmioty zależne: 
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Schemat 1 Podmioty zależne od Emitenta 

 
Źródło: Emitent 

 

Tabela 8 Podstawowe informacje o spółce zależnej SME Solutions sp. z o.o. 

Firma: SME Solutions sp. z o.o. 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Łódź 

Adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź  

Udział w kapitale zakładowym: 100% 

Udział w ogólnej liczbie głosów: 100% 

Przedmiot działalności: 

Pośrednictwo w usługach prawno-finansowych. Spółka zajmuje się 

sprzedażą usług windykacyjnych Emitenta oraz usług leasingu, 

faktoringu, usług prawnych, usług spółki E-wierzyciel.pl sp. z o.o. 

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.  

Dodatkowe informacje i uwagi: brak 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 9 Podstawowe informacje o spółce zależnej E-wierzyciel.pl sp. z o.o. 

Firma: E-wierzyciel.pl sp. z o.o. 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Łódź 

Adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź  

Udział w kapitale zakładowym: 100% 

Udział w ogólnej liczbie głosów: 100% 

Przedmiot działalności: 

Sprzedaż wierzytelności. Podstawowym przedmiotem działalności 

spółki jest prowadzenie internetowej giełdy długów (portal gielda-

dlugow.net), gdzie za określoną opłatą wierzyciel może umieścić 

dłużnika w wykazie dłużników i wybrać określone narzędzia 

powiadamiania dłużnika. Działalność spółki zależnej stanowi 

uzupełnienie podstawowej działalności Emitenta, który współpracuje 

z E-wierzyciel.pl sp. z o.o. w ramach giełdy długów. 

Dodatkowe informacje i uwagi: brak 

Źródło: Emitent 

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

SME Solutions sp. z 
o.o.

(100,00% udziału w 
kapitale zakładowym i 

głosach)

E-wierzyciel.pl sp. z 
o.o.

(100,00% udziału w 
kapitale zakładowym i 

głosach)

Kancelaria Prawna 
WEC Sroczyński i 
Wspólnicy sp. k.
(99,00% udziału w 

zyskach)

Kancelaria Biegłych 
Rewidentów WEC 

Witczak i Wspólnicy 
sp. k.

(99,00% udziału w 
zyskach)
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Tabela 10 Podstawowe informacje o spółce zależnej Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy 

sp. k. 

Firma: Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp. k. 

Forma prawna: Spółka komandytowa 

Siedziba: Łódź 

Adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź 

Udział w kapitale zakładowym: 57,14% 

Udział w ogólnej liczbie głosów: nie dotyczy 

Przedmiot działalności: 

Działalność prawnicza oraz edukacyjna. Kancelaria prowadzi 

kompleksową obsługę w zakresie wszystkich obszarów prawa. Spółka 

obsługuje zarówno firmy jak i osoby fizyczne 

Dodatkowe informacje i uwagi: Udział Emitenta w zyskach i stratach spółki wynosi 99% 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 11 Podstawowe informacje o spółce zależnej Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak 

i Wspólnicy sp. k. 

Firma: Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k. 

Forma prawna: Spółka komandytowa 

Siedziba: Łódź 

Adres: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź  

Udział w kapitale zakładowym: 66,67% 

Udział w ogólnej liczbie głosów: nie dotyczy 

Przedmiot działalności: 

Usługi audytorskie oraz księgowe. Spółka prowadzi obsługę księgową 

spółek z Grupy Emitenta ale również pozyskuje klientów spoza Grupy 

zarówno na usługi księgowe jak i audytorskie. 

Dodatkowe informacje i uwagi: Udział Emitenta w zyskach i stratach spółki wynosi 99% 

Źródło: Emitent 

 

 

7 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: 

 

a) Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta  

 

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta nie 

występują powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne, poza powiązaniami wskazanymi w punkcie b) 

poniżej. 

 

b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pan Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu 

Emitenta, jest: 
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a. akcjonariuszem Emitenta i posiada 2.810.902 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 28,44% 

udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 2.810.902 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, co stanowi 28,44% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

b. Prokurentem spółki Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k. (spółka zależna 

od Emitenta), 

c. Prokurentem spółki SME Solutions sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta), 

d. Prokurentem Spółki Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. (spółka zależna od Emitenta), 

e. Prezesem Zarządu spółki E-wierzyciel.pl sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta), 

f. mężem Pani Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej (Wiceprezesa Zarządu i akcjonariusza Emitenta), 

g. zięciem Pana Witolda Pastusiaka (Członka Rady Nadzorczej), 

h. szwagrem Pana Krzysztofa Pastusiaka (Przewodniczącego Rady Nadzorczej). 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska, Wiceprezes 

Zarządu Emitenta, jest: 

a. akcjonariuszem Emitenta i posiada 2.142.433 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 21,68% 

udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 2.810.002 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, co stanowi 21,68% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

b. Prezesem Zarządu spółki SME Solutions sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta), 

c. Prokurentem spółki E-wierzyciel.pl sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta), 

d. Prokurentem spółki Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp. k. (spółka zależna od Emitenta), 

e. Prokurentem Spółki Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k. (spółka zależna 

od Emitenta), 

f. żoną Pana Remigiusza Brzezińskiego (Prezesa Zarządu i akcjonariusza Emitenta), 

g. córką Pana Witolda Pastusiaka (Członka Rady Nadzorczej), 

h. siostrą Pana Krzysztofa Pastusiaka (Przewodniczącego Rady Nadzorczej). 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pan Krzysztof Pastusiak, Przewodniczący Rady 

Nadzorczej Emitenta, jest: 

a. szwagrem Pana Remigiusza Brzezińskiego (Prezesa Zarządu i akcjonariusza Emitenta), 

b. bratem Pani Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej (Wiceprezesa Zarządu i akcjonariusza Emitenta), 

c. synem Pana Witolda Pastusiaka (Członka Rady Nadzorczej). 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pan Witold Pastusiak, Członek Rady Nadzorczej 

Emitenta, jest: 

a. akcjonariuszem Emitenta i posiada 140.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 1,42% 

udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 140.000 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, co stanowi 1,42% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

b. teściem Pana Remigiusza Brzezińskiego (Prezesa Zarządu i akcjonariusza Emitenta), 

c. ojcem Pani Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej (Wiceprezesa Zarządu i akcjonariusza Emitenta), 

d. ojcem Pana Krzysztofa Pastusiak (Przewodniczącego Rady Nadzorczej). 

 

c) 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) 

 

Pani Agnieszka Grabuś (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) jest pracownikiem Blue Oak Advisory sp. z o.o. 

(Autoryzowanego Doradcy). 
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Autoryzowany Doradca Emitenta nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Emitenta. 

 

Ponadto nie występują żadne inne powiązania osobowe, majątkowe lub organizacyjne pomiędzy Emitentem 

lub osobami wchodzącymi w skład organów Spółki lub jej głównymi akcjonariuszami a Autoryzowanym Doradcą 

(lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Autoryzowanego Doradcy). 

 

 

8 Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem 
i wprowadzanymi instrumentami finansowymi 

 

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 oraz jego Grupy Kapitałowej 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 oraz jej Grupy Kapitałowej. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych 

z działalnością Grupy Kapitałowej może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową 

i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. 

 

Działalność oraz plany rozwojowe Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej związane są z następującymi 

czynnikami ryzyka (opisanymi szczegółowo w dalszej części Dokumentu Informacyjnego). Kolejność, w jakiej 

zostały przedstawione poszczególne czynniki ryzyka, nie odzwierciedla prawdopodobieństwa ich wystąpienia, 

zakresu ani istotności przedstawionych ryzyk. 

 

Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent i jego Grupa 

Kapitałowa: 

• Ryzyko przyjętej strategii rozwoju, 

• Ryzyko fluktuacji kadr, 

• Ryzyko niewypłacalności dłużników, 

• Ryzyko wyłudzeń, 

• Ryzyko płynności, 

• Ryzyko związane z negatywnym PR wobec Spółki i Grupy, 

• Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi, 

• Ryzyko odsetek ustawowych i kosztów zastępstwa, 

• Ryzyko systemów informatycznych, 

• Ryzyko stóp procentowych, 

• Ryzyko kursów walut, 

• Ryzyko odejścia kluczowych osób, 

• Ryzyko związane z wadami prawnymi nabywanych wierzytelności, 

• Ryzyko nieadekwatnej wyceny pakietów wierzytelności, 

• Ryzyko zdarzeń losowych, 

• Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na działalność Emitenta, 

• Ryzyko konkurencji, 

• Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego, 

• Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych. 
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Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym:  

• Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji, 

• Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami, 

• Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect, 

• Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary upomnienia lub kary pieniężnej, 

• Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

 

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe: 

• Ryzyko związane z wymogiem minimalnego kworum na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 

• Ryzyko związane z wpływem większościowych akcjonariuszy na Spółkę, 

• Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi, 

• Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta, 

• Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych. 

 

8.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent i jego 
Grupa Kapitałowa 

 

Ryzyko przyjętej strategii rozwoju 

Grupa Kapitałowa Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. w swojej strategii rozwoju (przedstawionej szerzej 

w punkcie 9.2.3 niniejszego Dokumentu Informacyjnego) zakłada: (i) dalszy rozwój prowadzonej działalności; 

(ii) dalszy rozwój spółek zależnych; (iii) rozwój sieci sprzedaży. Niniejsza strategia uzależniona jest od zdolności 

Spółki do adaptacji do warunków panujących w branżach aktywności gospodarczej Grupy. Zachowania Grupy 

jak i podmiotów z Grupy Emitenta, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia rynkowego bądź 

nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć niekorzystny wpływ na 

sytuację finansową podmiotów z Grupy Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta jako całości. 

Dla ograniczenia przedmiotowego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie 

niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Grupy Emitenta, a w razie konieczności podejmuje niezbędne 

decyzje i działania w tym zakresie. 

 

Ryzyko fluktuacji kadr 

Emitent działa w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie zatrudnianych pracowników. Dalszy rozwój Emitenta 

oraz jego Grupy Kapitałowej zależy w dużej mierze od stabilności zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych 

pracowników. Istnieje ryzyko utraty kluczowych dla Grupy specjalistów na skutek ich odejścia do spółek 

konkurencyjnych, co z kolei może skutkować trudnościami w prowadzeniu przez Grupę Emitenta bieżącej 

działalności. Należy jednak podkreślić, iż w znacznej mierze działalność Grupy Emitenta opiera się na 

wypracowanych i powtarzalnych procedurach. 

 

Ryzyko niewypłacalności dłużników 

W związku ze świadczeniem usług finansowania działalności przedsiębiorstw (poprzez faktoring, udzielanie 

pożyczek lub wykup wierzytelności) istnieje ryzyko, iż dłużnicy Emitenta nie będą wywiązywać się ze swoich 

zobowiązań. W takich sytuacjach Emitent może nie odzyskać w pełni kwot udzielonego finansowania i ponieść 

z tego tytułu straty, co może negatywnie wpłynąć generowane na wyniki finansowe. Dlatego też w ramach 

wszystkich usług związanych z finansowaniem przedsiębiorstw, Emitent stosuje procedury, które mają na celu 

zbadanie kondycji potencjalnego dłużnika. Również stosowane są zabezpieczenia – weksel oraz w przypadku 

faktoringu bez regresu ubezpieczenie transakcji. W przypadku większych kwot finansowania Emitent zakłada 

stosowanie zabezpieczeń rzeczowych (dotychczas ze względu na niskie kwoty jednostkowe transakcji 

zabezpieczenia rzeczowe nie były stosowane). 
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Ryzyko wyłudzeń 

W związku ze świadczeniem usług finansowania działalności przedsiębiorstw (poprzez faktoring, udzielanie 

pożyczek lub wykup wierzytelności) istnieje ryzyko, iż Emitent padnie ofiarą działań mających na celu 

wyłudzenie środków pieniężnych. W związku z powyższym Emitent, w ramach procedur udzielenia 

finansowania, prowadzi również działania, które mają na celu minimalizację tego ryzyka. Na dzień sporządzenia 

niniejszego Dokumentu Informacyjnego procedury są skuteczne, a Emitent identyfikuje i odrzuca transakcje, co 

do których zachodzi podejrzenie wyłudzenia. Należy mieć jednak świadomość, iż względu na masowy charakter 

usług Emitenta, w przyszłości mogą zdarzyć się sytuacje, gdy pomimo stosowanych procedur nie uda się 

zapobiec wyłudzeniu. Może to spowodować straty oraz w konsekwencji pogorszenie wyników finansowych 

Emitenta. 

 

Ryzyko płynności 

Niektóre ze świadczonych przez Emitenta usług, głównie w zakresie finansowania działalności przedsiębiorstw 

oraz zakupu pakietów wierzytelności, wymagają zaangażowania własnych środków finansowych. 

W konsekwencji prowadzonej działalności w aktywach Emitenta występuje portfel różnorodnych aktywów, 

który musi być stale finansowany. Spółka finansuje swoją działalność ze środków własnych, ale również poprzez 

kapitał obcy – obligacje oraz pożyczki. Istnieje ryzyko, iż, w wyniku pogorszenia sytuacji finansowej, 

niedopasowania struktury aktywów oraz finansujących ich pasywów lub niewypełniania zobowiązań przez 

dłużników, Emitent nie będzie wstanie realizować swoich zobowiązań, co może negatywnie wpłynąć na jego 

działalność oraz generowane wyniki finansowe.  

 

Ryzyko związane z negatywnym PR wobec Spółki i Grupy 

Grupa Emitenta działa w szeroko rozumianym obszarze zarządzania wierzytelnościami, który może być wrażliwy 

na odbiór społeczny. Powyższe powoduje ryzyko negatywnego odbioru działalności Emitenta oraz jego Grupy 

Kapitałowej przez otoczenie czy nawet negatywnego PR, co może zakłócić prowadzenie działalności lub 

spowodować dodatkowe obciążenia finansowe Emitenta oraz jego Grupy. Konsekwencją negatywnego PR 

może być również utrata wiarygodności i zaufania do Grupy przez otoczenie zewnętrzne.  

Grupa Kapitałowa Emitenta 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. 

 

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi  

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej Grupa Emitenta jest stroną dużej ilości postepowań 

sądowych oraz egzekucyjnych. Grupa może być narażona na ryzyko opóźnień w postępowaniu organów 

sądowych i komorniczych. Nieuzasadnione opóźnienie w postępowaniu organów sądowych i komorniczych, 

może przełożyć się na opóźnienia w spływie należności od wierzycieli i wpłynąć negatywnie na wyniki 

finansowe oraz płynność finansową Grupy. Grupa Emitenta w celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka 

podejmuje działania windykacyjne mające na celu spłatę wierzytelności bez konieczności wchodzenia na drogę 

sądową. 

 

Ryzyko odsetek ustawowych i kosztów zastępstwa 

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

z prawem żądania od dłużnika zapłaty odsetek za zwłokę liczonymi według stawki odsetek ustawowych, których 

wysokość jest regulowane przez odpowiednie przepisy prawne. Obniżenie stawki odsetek ustawowych może 

mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy. 
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W przypadku świadczonych usług windykacji część wynagrodzenia Grupy Emitenta zależy od tzw. kosztów 

zastępstwa procesowego. Dopuszczalna wysokość tych kosztów jest regulowana przez odpowiednie przepisy 

prawa. Zmiany powodujące obniżenie możliwych do uzyskania kosztów zastępstwa procesowego spowodują 

zmniejszenie przychodów Grupy Emitenta. 

 

Ryzyko systemów informatycznych 

Grupa Emitenta prowadzi swoją działalność przy wsparciu dedykowanego systemu informatycznego. 

Jakiekolwiek awarie czy błędy w funkcjonowaniu systemu mogłyby więc zakłócić funkcjonowanie Grupy 

i negatywnie wpłynąć na realizowane wyniki finansowe. Dodatkowo, nieuprawniony dostęp do systemu IT 

i upublicznienie znajdujących się w systemie danych objętych tajemnicą mógłby skutkować innymi 

negatywnymi konsekwencjami dla Grupy w postaci utraty reputacji, utraty klientów czy nawet 

odpowiedzialnością odszkodowawczą. 

 

Ryzyko stóp procentowych 

W przypadku niektórych zobowiązań Emitenta kwota odsetek jest ustalana na podstawie formuły opartej na 

stopy procentowe WIBOR. Wysokość odsetek zmienia się więc w poszczególnych okresach wraz ze zmianami 

poziomu stóp WIBOR. W związku z tym, wzrost poziomu rynkowych stóp procentowych spowoduje wzrost 

obciążeń odsetkowych oraz kosztów finansowych Emitenta. 

 

Ryzyko kursów walut 

Część przychodów Emitent uzyskuje w walutach obcych, głównie Euro. Na ten moment udział przychodów 

uzyskiwanych w walutach obcych jest niewielki, rzędu 1%. Ponieważ Emitent pozyskuje klientów zagranicznych, 

z którymi prowadzi rozliczenia w walutach obcych, należy mieć na względnie fakt, iż w przyszłości udział 

przychodów denominowanych w walutach obcych może wzrosnąć. W takiej sytuacji poziom przychodów 

Emitenta może stać się wrażliwy na zmiany kursów walutowych. 

 

Ryzyko odejścia kluczowych osób 

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

Spółki. Ewentualna utrata którejkolwiek z osób zarządzających o istotnym wpływie na działalność Spółki może 

mieć negatywnych wpływ na bieżącą działalność operacyjną Spółki oraz na realizację strategii jej rozwoju. 

Przedmiotowe ryzyko jest w znacznym stopniu minimalizowane poprzez fakt, iż Pan Remigiusz Brzeziński 

pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu 

są znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. 

 

Ryzyko związane z wadami prawnymi nabywanych wierzytelności  

Emitent prowadzi m.in. działalność, która skutkuje nabywaniem na własny rachunek wierzytelności oraz 

pakietów wierzytelności. Z działalnością tą wiąże się ryzyko nabycia wierzytelności obciążonych wadami 

prawnymi utrudniającymi lub uniemożliwiającymi dochodzenie wierzytelności. W celu minimalizacji 

przedmiotowego ryzyka Emitent przeprowadza badanie nabywanych wierzytelności oraz wprowadza do umów 

nabycia wierzytelności odpowiednie klauzule przerzucające odpowiedzialność na zbywcę i zobowiązujących 

zbywcę do współpracy w dochodzeniu wierzytelności. 

 

Ryzyko nieadekwatnej wyceny pakietów wierzytelności 

Emitent w 2017 r. rozpoczął regularne nabywanie pakietów wierzytelności konsumenckich, które następnie 

odzyskuje na własny rachunek. Efekt ekonomiczny takiej działalności zależy od skuteczności działań 

windykacyjnych, ale również od ceny nabycia, ponieważ obecnie przychód Emitenta z tej działalności jest 

określany jako nadwyżka kwot odzyskanych ponad kwotę zakupu wierzytelności. Dlatego określenie 

odpowiedniej ceny zakupu, adekwatnej do możliwych do realizacji odzysków, jest kluczowe dla uzyskania 
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oczekiwanej stopy zwrotu oraz przyszłych wyników finansowych Emitenta. Dlatego też każdorazowo decyzja 

o zakupie pakietu wierzytelności poprzedzona jest badaniem. W ramach analizy, na podstawie wybranych cech 

wierzytelności oraz w oparciu o własne doświadczenie, zostaje podjęta decyzja o potencjalnym zakupie oraz 

określenie ceny nabycia. Należy mieć jednak na względzie, iż Emitent relatywnie niedawno rozpoczął 

nabywanie pakietów wierzytelności i dopiero w przyszłości będzie możliwa ocena czy kwotowanie pakietów 

wierzytelności przez Emitenta zapewnia oczekiwany poziom przychodów. 

 

Ryzyko zdarzeń losowych 
W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne 

działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie 

wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla 

nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na 

dostrzegane czynniki ryzyka. 

 

Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na działalność Emitenta 

Sytuacja gospodarcza Polski oraz, w mniejszym stopniu, światowa, mają wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

Ewentualne zmniejszenie tempa i dynamiki wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub 

nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników makroekonomicznych może niekorzystnie wpłynąć na 

poziom przychodów ze sprzedaży Emitenta, a tym samym na sytuację finansową Spółki. Niekorzystna sytuacja 

makroekonomiczna może mieć negatywny wpływ na skuteczność działań Emitenta przy realizacji świadczonych 

usług lub na większą szkodowość portfela należności (wynikających z udzielanych pożyczek oraz usług 

faktoringu), co może wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Należy jednak podkreślić, iż ze 

względu na specyfikę niektórych świadczonych usług, pogorszenie sytuacji gospodarczej może wpłynąć na 

zwiększony popyt na niektóre usługi oferowane przez Emitenta. Może to w sposób naturalny zmniejszać ryzyko 

wynikające ze zmiennej sytuacji makroekonomicznej. 

 

Ryzyko konkurencji 

Działalność prowadzona przez Emitenta jest realizowana w wysokokonkurencyjnym środowisku. Wiele 

podmiotów działających w podobnych segmentach działalności posiada większe zasoby niż Emitent. 

Dodatkowo niejednokrotnie wyłącznie cena, a nie gwarancja jakości i skuteczności usług, stanowi podstawę 

wyboru oferty przez potencjalnych klientów. Stosunkowo niskie bariery wejścia na rynek usług doradczych 

i windykacyjnych powodują, że mogą się pojawić nowe podmioty konkurencyjne. Nasilenie działań 

konkurencyjnych może spowodować, że pozycja rynkowa Emitenta osłabnie, co w konsekwencji może 

spowodować zmniejszenie ilości pozyskiwanych zleceń oraz pogorszenie 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 tzw. B2C (business to consumer) i w związku z tym nie są bezpośrednimi 

konkurentami Emitenta. Dodatkowo Emitent świadczy szeroki zakres różnorodnych ale często 

komplementarnych usług, co może wyróżniać Spółkę na tle innych podmiotów prowadzących działalność tylko 

windykacyjną. 

Niektóre obszary działalności Emitenta związane są z koniecznością udziału w przetargach, przez co Emitent 

musi nawiązać bezpośrednią rywalizację z podmiotami konkurencyjnymi. Poziom zaangażowania podmiotów 

konkurencyjnych w przetargi, w których uczestniczy Emitent, może pogorszyć rentowność transakcji 

realizowanych przez Spółkę. 

 

Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego 

Specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, a także często niska 

jakość prac legislacyjnych. Dlatego istotnym czynnikiem ryzyka dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta 
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mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji. Dotyczy to w szczególności przepisów podatkowych, prawa 

pracy i ubezpieczeń społecznych, regulacji prawnych dotyczących branż poszczególnych klientów Spółki oraz 

prawa spółek handlowych. W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej, 

zmiany przepisów prawnych mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym 

działalności Emitenta. Każde wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać 

się z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami 

przyjmowanymi przez organy administracji publicznej itd. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian 

może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta. W bieżącym roku 

szczególne znaczenie dla polskich przedsiębiorców ma wejście w życie tzw. Rozporządzenia RODO, nowej 

regulacji określającej zasady postępowania z danymi osobowymi przez administratorów danych osobowych. 

Zakres koniecznych działań dostosowawczych mógł być znaczący w przypadku niektórych podmiotów. 

Jednocześnie poziom kar za nieprzestrzeganie nowych przepisów jest dotkliwy. 

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów 

prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię 

Emitenta do występujących zmian. W zakresie Rozporządzenia RODO Emitent wprowadził odpowiednie 

regulacje wewnętrzne. Przeprowadzono m.in. szkolenia dla kluczowych pracowników. Należy również 

podkreślić, iż spółka z Grupy Emitenta świadczy usługi doradcze i wdrożeniowe w zakresie przepisów 

Rozporządzenia RODO. 

 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów 

i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady 

opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne 

mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta 

decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować 

wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. 

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów 

podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię 

Emitenta do występujących zmian. 

 

8.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji 

Akcje Emitenta serii A2 i A3 są obecnie notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, 

który jest rynkiem utworzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sierpniu 2007 r. 

Emitent ubiega się o wprowadzenie akcji serii A1 i A4 do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku 

NewConnect. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie się charakteryzował niską płynnością. Tym 

samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować 

dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości 

sprzedaży akcji.  

 

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:  

− na wniosek Emitenta,  

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

− jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

Zgodnie z §11 ust. 1a Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu zawieszając obrót instrumentami 

finansowymi może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec 
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przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu 

zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa 

powyżej. 

Na podstawie §11 ust. 3 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami 

finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku 

regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie 

zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia 

informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji 

poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że 

takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego 

funkcjonowania rynku. 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. 

Na podstawie § 9 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych na podstawie przedmiotowego 

paragrafu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie 

ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania 

w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej 

wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania - określonych 

w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO. Ponadto Organizator ASO może postanowić o notowaniu 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym 

mowa powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku 

regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora 

ASO. Jednocześnie w takim przypadku, Organizator ASO może wezwać Emitenta do spełnienia warunku, 

o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy 

płynności obrotu instrumentami finansowymi Emitenta. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 

z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku 

w alternatywnym systemie, instrumenty finansowe Emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych 

z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub 

wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami 

lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

W przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, Organizator ASO może postanowić o notowaniu 

instrumentów finansowych Emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych 

z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy 

z Animatorem Rynku. Ponadto akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie 

notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po 

dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji - o ile Organizator ASO nie 

postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych 

z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu 

NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu 

podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu – 

o ile Organizator ASO nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub 

jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 oraz ust. 3a-3b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: 

a) w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest 

zagrożony interes inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym 
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alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni, 

b) 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, Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od firmy 

inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu zawieszenia obrotu tymi instrumentami 

finansowymi. W żądaniu, o którym mowa powyżej, Komisja Nadzoru Finansowego może wskazać 

termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli 

zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki stanowiące podstawę 

zawieszenia. Komisja Nadzoru Finansowego uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku gdy po 

jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 

systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów. 

Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim 

żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Ponadto, zgodnie z § 17b ust. 1-3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy pomimo upływu okresu wskazanego 

w § 18 ust. 3 Regulaminu ASO w ocenie Organizatora ASO zachodzi konieczność dalszego współdziałania 

emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań 

Autoryzowanego Doradcy, Organizator ASO może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy dotyczącej 

współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych 

w Regulaminie ASO oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków oraz 

bieżącego doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych 

w ASO. W przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą  w terminie 30 dni, lub 

w przypadku wypowiedzenia lub wygaśnięcia tej umowy w terminie 30 dni od daty wypowiedzenia lub 

wygaśnięcia (z zastrzeżeniem iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w którym emitent 

nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na 

podstawie decyzji Organizatora ASO), Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego 

emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta  i nie wejdzie 

w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć 

instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w ASO. 

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą 

skutkować dla Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży akcji. 

 

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect  

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect 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 bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

− jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

− 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, 



 

Dokument Informacyjny Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. Strona | 72  

 

− 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 

albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że 

majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo 

postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek 

emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, 

− w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych 

instrumentów finansowych albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości 

ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub 

wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd 

postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów 

finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania – 

z zastrzeżeniem, że wykluczenie to dotyczy dłużnych instrumentów finansowych tego emitenta. 

Zgodnie z § 12 ust. 2a Regulaminu ASO Organizator może odstąpić od wykluczenia instrumentów 

finansowych z obrotu jeżeli przed upływem terminu wskazanego w tym przepisie sąd wyda postanowienie: 

o o otwarciu wobec Emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postepowania 

układowego lub postępowania sanacyjnego, lub 

o w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub 

o o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym. 

Ponadto zgodnie z § 12 ust. 2b Regulaminu ASO Organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu 

po upływie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie: 

o odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w przyspieszonym postępowaniu układowym, 

postępowaniu układowym lub postępowaniu sanacyjnym, lub 

o umorzenia przez sąd przyspieszonego postępowania układowego, postepowania układowego, 

postępowania sanacyjnego lub postępowania restrukturyzacyjnego, lub 

o uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu przyjętego w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym lub postępowaniu upadłościowym. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego 

Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 

 

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ASO Organizator wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po 

uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub 

w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane 

z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji 

na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie 

finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby 

spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 

 

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót danym 

instrumentem finansowym zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu 

obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje 

naruszenie interesów inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru 

Finansowego wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe. 

Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim 

żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 
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Wymienione powyżej przypadki wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować 

dla Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży akcji. 

 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary upomnienia lub kary pieniężnej 

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nie przestrzegania przez Emitenta zasad lub przepisów 

obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź w przypadku nie wykonywania, lub nienależytego 

wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może, 

w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

1) upomnieć Emitenta, 

2) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 zł. 

Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć 

Emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu 

zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać Emitenta do opublikowania 

określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie 

obrotu. 

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega 

zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego 

na podstawie §17c ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta 

karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu 

ASO nie może przekraczać 50.000,00 zł. 

W przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie §17c ust. 3 Regulaminu ASO, postanowienia §17c ust. 2 

Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio. 

Zgodnie z §17c ust. 10 Regulaminu ASO Emitent jest zobowiązany wpłacić pieniądze z tytułu nałożonej kary 

pieniężnej na konto wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego w terminie 10 dni roboczych od dnia, 

od którego decyzja o jej nałożeniu podlega wykonaniu. Kopię dowodu wpłaty kwoty, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, Emitent zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi Alternatywnego Systemu. 

 

Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Emitent, jako spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podlega 

obowiązkom wynikającym z Rozporządzenia MAR, Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie. Komisja 

Nadzoru Finansowego uprawniona jest do nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub 

niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków 

wynikających powyższych regulacji. 

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

• przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, 

• wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych, 

do przekazania zawiadomienia do Komisji o wprowadzeniu papierów wartościowych celem dokonania wpisu do 

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

albo wykonuje nienależycie wskazany powyżej obowiązek, Komisja Nadzoru Finansowego może na podstawie 

art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie Publicznej nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł. 

 

Zgodnie art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 

wynikające z Ustawy o Ofercie oraz z Rozporządzenia MAR, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć decyzję 

o wykluczeniu akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo nałożyć karę pieniężną (w zależności od 

typu i wagi naruszenia): 

• w zakresie określonym w art. 96 ust. 1-6, art. oraz art. 96 ust. 1c. Ustawy o Ofercie - do 1.000.000 zł; 
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• w zakresie określonym w art. 96 ust. 1b. Ustawy o Ofercie - do 5.000.000 zł; 

• w zakresie określonym w art. 96 ust. 1e. Ustawy o Ofercie - do 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej 5% 

całkowitego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy, jeżeli przekracza on ww. kwotę, a w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 

osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, Komisja może 

nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty 

albo zastosować wykluczenie z obrotu oraz karę pieniężną łącznie. W decyzji o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu Komisja określa termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego następuje wycofanie 

papierów wartościowych z obrotu.  

 

Ponadto za niewywiązanie się z obowiązków w zakresie określonym w art. 96 ust. 1i. Ustawy o Ofercie, tj. za 

naruszenie przepisu dotyczącego obowiązku niezwłocznego przekazania informacji poufnej do wiadomości 

publicznej na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, lub naruszenia trybu i warunków opóźnienia na 

własną odpowiedzialność publikacji informacji poufnej określonych w art. 17 ust. 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF 

może nałożyć na danego Emitenta karę pieniężną w wysokości do 10.346.000 zł lub kwoty stanowiącej 2% 

całkowitego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli 

przekracza on ww. kwotę, a w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszenia tych obowiązków - karę pieniężną do wysokości trzykrotnej 

kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

 

Przy wymierzaniu kary za naruszenia, Komisja bierze w szczególności pod uwagę: 

• wagę naruszenia oraz czas jego trwania; 

• przyczyny naruszenia; 

• sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 

• skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub 

podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile można tę 

skalę ustalić; 

• straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić; 

• gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania 

okoliczności tego naruszenia; 

• uprzednie naruszenia przepisów niniejszej ustawy, a także bezpośrednio stosowanych aktów prawa 

Unii Europejskiej, regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, popełnione przez podmiot, na 

który jest nakładana kara. 

 

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę 

pieniężną do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza 

ona 4.145.600 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez 

Emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie przytoczonym powyżej, 

zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie wskazanym powyżej (art. 18 

ust. 1–6 Rozporządzenia MAR) KNF może nakazać Emitentowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania 

dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które 

mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na 

zastosowanie innych sankcji za naruszenie obowiązków o których mowa w art. 176 Ustawy o Obrocie 
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wskazanych powyżej. KNF, nakładając sankcję, o której mowa powyżej, uwzględnia okoliczności, o których 

mowa w art. 31 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Ponadto zgodnie z art. 176a Ustawy o Obrocie gdy Emitent lub 

sprzedający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 Ustawy o Obrocie, Komisja 

może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. 

W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź 

niemożliwy. Ponadto nałożenie kary finansowej na Emitenta przez KNF może mieć istotny wpływ na 

pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy. 

 

8.3 Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 

 

Ryzyko związane z wymogiem minimalnego kworum na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 

Zgodnie z brzmieniem § 10 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Emitenta jest władne do podejmowania 

uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji, chyba że przepisy 

Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują surowsze warunki. 

Ideą wprowadzenia zapisów o kworum do Statutu Spółki jest zagwarantowanie reprezentatywnego charakteru 

Walnemu Zgromadzeniu jako organowi Spółki oraz uchwałom tego organu, aby decyzje tak istotnego organu 

Emitenta nie pozostawić przypadkowi, lecz by to większość akcjonariuszy władna była do decydowania o losach 

Spółki. Z drugiej jednak strony wymóg kworum może być źródłem paraliżu funkcjonowania Walnego 

Zgromadzenia jako organu Spółki, który z powodu braku kworum może nie być w stanie podjąć żadnej decyzji – 

istnieje więc ryzyko braku możliwości podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Emitenta w sytuacji 

braku niezbędnego kworum. 

 

Ryzyko związane z wpływem większościowych akcjonariuszy na Spółkę 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Pan Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Emitenta, oraz 

Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska, Wiceprezes Zarządu Emitenta, posiadają łącznie 4.953.335 akcji Emitenta 

uprawniających łącznie do 50,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 50,12% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do powiązań wskazanych w rozdziale 

7 niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wpływ większościowych akcjonariuszy na działalność Emitenta jest 

więc znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz art. 416 KSH 

i rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania 

Spółki. 

 

Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi  

Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej występują powiązania rodzinne oraz 

organizacyjne lub majątkowe wskazane w rozdziale 7 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Z uwagi na 

bliskie relacje wskazanych osób domniemywa się, iż osoby te mogą działać w porozumieniu. W związku 

z powyższym oraz z racji pełnionych przez wskazane w rozdziale 5.1 niniejszego Dokumentu Informacyjnego 

osoby funkcji w Spółce istnieje ryzyko, iż akcjonariusze, nabywający instrumenty finansowe Emitenta, nie będą 

w stanie wpływać na realizowaną przez Spółkę politykę rozwoju. 

 

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta 

Inwestorzy przed nabyciem akcji Emitenta na rynku kapitałowym, powinni wziąć pod uwagę, iż ryzyko w tego 

typu papiery wartościowe jest większe od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa 

w funduszach inwestycyjnych. Trudno także przewidzieć, jak będzie kształtował się kurs akcji Emitenta 

w krótkim i długim okresie. Kurs i płynność akcji spółek notowanych na rynku NewConnect zależy od liczby oraz 

wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Na zachowania inwestorów mają wpływ 

rozmaite czynniki, także niezwiązane bezpośrednio z sytuacją finansową Spółki, takie jak ogólna sytuacja 

makroekonomiczna Polski, czy też sytuacja na rynkach światowych. 
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Ponieważ Emitent nie jest w stanie przewidzieć poziomu podaży i popytu swoich akcji po ich wprowadzeniu do 

obrotu, nie ma więc pewności, że osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie 

i po satysfakcjonującej cenie. 

 

Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych 

Emitent planuje, iż środki pozyskane z emisji akcji serii A4 zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju 

Spółki. Jednakże w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników, niekorzystnych dla realizacji strategii 

rozwoju lub dla samej Spółki, istnieje ryzyko, iż Emitent będzie potrzebował dodatkowych środków pieniężnych, 

bądź też dynamika rozwoju Emitenta wzrośnie niewspółmiernie do zakładanych parametrów i niezbędny okaże 

się dalszy kapitał do realizacji celów. W takich okolicznościach Emitent może poszukiwać finansowania 

w postaci kredytów, pożyczek czy kolejnej emisji instrumentów finansowych. Niepozyskanie środków 

pieniężnych niezbędnych Emitentowi mogłoby negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój i wycenę instrumentów 

finansowych Spółki. 

 

9 Zwięzłe informacje o Emitencie 

 

9.1 Krótki opis historii Emitenta 

 

25 lutego 2011 r. 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 

24 marca 2011 r. Wpisanie Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego 

maj 2011 r. Rozpoczęcie działalności operacyjnej w obszarze windykacji na zlecenie na rzecz firm 
(B2B) 

15 lipca 2011 r. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 
120.500,00 zł w ramach emisji 1.205.000 nowych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda, w tym:  

▪ 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,  
▪ 200.000. akcji imiennych serii C,  
▪ 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. 

23 listopada 2011 r. Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 
220.500,00 zł w wyniku emisji akcji serii B, C i D. 
 

 
2012 r. 

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. 

11 maja 2012 r. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 79.600,00 
zł w ramach emisji 796.000 nowych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
w tym:  

▪ 526.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,  
▪ 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 serii F wyniosła 0,10 zł za każdą akcję. 
Łącznie z emisji akcji serii E i F Spółka pozyskała 126.940,00 zł 

20 czerwca 2012 r. Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 
300.100,00 zł w wyniku emisji akcji serii E i F. 

II półrocze 2012 r. Rozszerzenie prowadzonej działalności o szkolenia skierowane do firm oraz 
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szkolenia otwarte ogólnodostępne. 
 

2013 r. Emitent wprowadził do oferty produktowej umowy cesji z przejęciem kosztów 
dochodzenia wierzytelności dla wyselekcjonowanych wierzytelności spełniających 
określone kryteria. W ramach umowy Spółka przejmuje koszty dochodzenia 
wierzytelności (sądowe, komornicze i adwokackie), co w uznaniu Emitenta 
zwiększyło konkurencyjność oferty w porównaniu do innych firm windykacyjnych 
z obszaru B2B. 

11 stycznia 2013 r. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 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. 

8 sierpnia 2013 r. Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 
350.100,00 zł w wyniku emisji akcji serii G. 

4 grudnia 2013r. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 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. 

20 grudnia 2013 r. Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 
420.100,00 zł w wyniku emisji akcji serii H. 
 

2014 r W 2014 r. nastąpiła rozbudowa Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent poszerzył 
zakres działalności, nowe usługi i produkty były oferowane przez podmioty zależne. 

marzec 2014 r. Wygrany przetarg na obsługę wierzytelności Urzędu Miasta Łodzi - wartość 
wierzytelności objętej przetargiem to około 10 mln zł. 

7 marca 2014 r. Podjęcie uchwały w przedmiocie konwersji akcji, w ramach której określono, 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. 

4 kwietnia 2014 r. Zawiązanie wraz z Panem Jackiem Sroczyńskim spółki Kancelaria Prawna WEC 
Sroczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Emitent został komandytariuszem 
w spółce i określono, że będzie on posiadał 99,00% udziału w zyskach i stratach. 

9 maja 2014 r. Rejestracja w KRS konwersji akcji serii A-H na akcje A1 i A2, wynikającej z Uchwały nr 
4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2014 r. 

30 maja 2014 r. Nabycie 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). 

4 czerwca 2014 r. Nabycie 440 udziałów spółki SME Solutions sp. z o.o. 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. 

13 czerwca 2014 r. Podjęcie uchwały 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. 

20 czerwca 2014 r. Rejestracja zmian Statutu Spółki w zakresie struktury kapitału zakładowego 
Emitenta, wynikająca z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
z dnia 13 czerwca 2014 r. 

18 września 2014 r. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
nie więcej niż 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3 w ramach subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji serii A3 wyniosła 0,27 
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zł za każdą akcję. Łącznie z emisji akcji serii A3 Spółka pozyskała 199,8 tys. zł. 
 

2015 r. W 2015 r. Emitent stał się spółką publiczną. Akcje Emitenta wprowadzono do obrotu 
na rynku NewConnect. 

18 maja 2015 r. Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 
494.100,00 zł w wyniku emisji akcji serii A3. 

5 maja 2015 r. Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji oraz praw do akcji Emitenta. 
 

2016 r. W celu sfinansowania dalszego rozwoju Emitenta przeprowadzono pierwszą 
w historii Spółki emisję obligacji korporacyjnych na kwotę 823.000,00 zł.  
W związku z rozwojem Spółki Emitent zdecydował się na zakup nieruchomości 
biurowej (dotychczas wynajmowanej) z przeznaczeniem na siedzibę. 

1 lutego 2016 r. Zawarcie umowy partnerskiej, której przedmiotem było otwarcie biura sprzedaży 
usług Emitenta we Lwowie na Ukrainie. Decyzja wynikała z analiz Emitenta, które 
wskazywały, iż na Ukrainie funkcjonuje wiele podmiotów gospodarczych, mających 
w Polsce kontrahentów opóźniających się z płatnościami. Panująca na rynku 
sytuacja doprowadziła do wzrostu z ich strony zainteresowania oraz poszukiwania 
współpracy z polskimi podmiotami profesjonalnie zajmującymi się zarządzaniem 
wierzytelnościami, które będą ich reprezentować w procesie odzyskiwania 
należności. 

7 czerwca 2016 r. Finalizacja zakupu lokalu biurowego w Łodzi zgodnie z warunkami przetargu 
wygranego przez spółkę. Powierzchnia zakupionego lokalu to ok. 350 m2. Cena 
zakupu wyniosła 1.146.289,30 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków 
własnych (246.289,30 zł) oraz bankowego kredytu inwestycyjnego (900.000,00 zł) na 
okres 7 lat. 

14 czerwca 2016 r. Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta, E-wierzyciel.pl sp. z o.o. 
(administratora portalu www.gielda-dlugow.net), umowy z firmą VIA SMS PL sp. 
z o.o. (spółką zależną Via SMS Group - łotewskiej grupy finansowej), która dotyczy 
publikacji na portalu www.gielda-dlugow.net oferty sprzedaży 500 wierzytelności.  

7 września 2016 r. Podpisanie umowy kompleksowej windykacji należności z ukraińskim podmiotem 
zajmującym się eksportem materiałów opałowych. W ramach umowy Emitent 
dochodzić będzie należności od polskich odbiorców wynikające z kontraktu o łącznej 
wartości 4,8 mln zł. Jest to pierwsza tak znacząca obecność Emitenta na rynku 
ukraińskim. 

25 listopada 2016 Zakończenie subskrypcji obligacji serii A. Objętych subskrypcją było 1000 sztuk 
o wartości nominalnej 1.000,00 zł. Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 823 
Obligacji serii A, o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł każda i o łącznej 
wartości nominalnej 823.000,00 zł. Obligacje serii A są obligacjami dwuletnimi, 
zabezpieczonymi. Termin wykupu Obligacji serii A przypada na dzień 28 listopada 
2018 roku 
 

2017 r. W 2017 r. nastąpił znaczący wzrost skali działalności faktoringowej. Emitent rozwijał 
również nowy obszar działalności polegający na zakupie pakietów wierzytelności. 
Począwszy do września 2017 r. realizowane były kolejne transakcje. Działalność 
polegająca na zakupie oraz windykacji na własny rachunek pakietów wierzytelności 
jest elementem strategii polegającej na dywersyfikacji działalności oraz w ocenie 
Emitenta może w przyszłości pozytywnie przełożyć się na przyszłe wyniki finansowe. 

29 marca 2017 r. Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki z Panem Krzysztofem Moską o wartości 
1.000.000,00 zł. Umowa została zawarta na okres dwóch lat.  

czerwiec 2017 r. Dalsza rozbudowa Grupy Emitenta poprzez utworzenie spółki komandytowej 
o profilu audytorsko-księgowym – zawiązanie spółki Kancelaria Biegłych 
Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp.k., która powiększyła Grupę Emitenta. 

12 lipca 2017 r. Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki z firmą Prymus S.A. z siedzibą w Tychach 
o wartości 1.000.000,00 zł. Umowa została zawarta na okres jednego roku. 

29 sierpnia 2017 r. Finalizacja zakupu lokalu biurowego zgodnie z warunkami przetargu wygranego 
przez Emitenta. Powierzchnia zakupionego lokalu to ok. 80 m2. Cena zakupu 

http://www.gielda-dlugow.net/
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wyniosła 248.173,03 zł i została sfinansowana z środków własnych Spółki oraz 
z bankowego kredytu hipotecznego na okres 7 lat. W wyniku przedmiotowej 
transakcji Emitent stał się właścicielem całego piętra w 16-piętrowym biurowcu przy 
reprezentacyjnej ulicy w samym centrum Łodzi. 

29 września 2017 r. Zawarcie umowy zakupu portfela wierzytelności z sektora przewozów/komunikacji 
o łącznej wartości nominalnej 2,041 mln zł 

20 listopada 2017 r. Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta, Kancelarię Biegłych Rewidentów WEC 
Witczak i Wspólnicy sp.k, umowy na badanie sprawozdań 10 spółek prawa 
handlowego w ciągu kolejnych dwóch lat. Usługa będzie świadczona w ramach 
podwykonawstwa dla innej spółki audytorskiej. Podpisanie umowy potwierdza 
wejście Emitenta w nowy obszar biznesowy. 

15 grudnia 2017 r. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
nie więcej niż 4.941.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A4 w ramach subskrypcji 
zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. 
 

31 stycznia 2018 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały emisyjnej akcji serii A4 z dnia 15 
grudnia 2017 r. Cena emisyjna akcji serii A4 wyniosła 0,50 zł za każdą akcję. Łącznie 
z emisji akcji serii A4 Spółka pozyskała 2.470.500,00 zł. 

13 kwietnia 2018 r. Zawarcie przez Emitenta umowy faktoringu z firmą usługową z branży górniczej. 
Przyznano początkowy limit faktoringowy na kwotę 0,2 mln złotych. W dniu 11 maja 
2018 r. powiększono limit faktoringowy kontrahenta do kwoty 0,375 mln zł, 
a transakcja została ubezpieczona. 

2 maja 2018 r. Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 988.200,00 
zł w wyniku emisji akcji serii A4. 

11 maja 2018 r. Zawarcie przez Emitenta umowy zakupu nieprzedawnionych wierzytelności 
z kontrahentem będącym grupą kapitałową dostawcy energii. Wartość nominalna 
pakietów wierzytelności to blisko 1,3 mln zł. 

8 czerwca 2018 r. Zawarcie przez Emitenta umów z klientem – sprzedawcą energii – na obsługę 
procesu dochodzenia kar umownych na drodze sądowej i komorniczej oraz na 
obsługę procesu dochodzenia należności z tytułu dostaw energii na drodze sądowej 
i komorniczej. 

6 lipca 2018 r. Zawarcie przez Emitenta umowy z mBank S.A. umowy kredytu odnawialnego 
w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności 
Spółki, w tym m.in. na rozwój usługi faktoringu oraz na zakup pakietów 
wierzytelności. Umowa kredytu odnawialnego zawarta została na czas oznaczony, 
12 miesięcy z opcją przedłużenia. 

12 lipca 2018 r. Spłata pożyczki o wartości 1.000.000,00 zł udzielonej Emitentowi przez firmę 
Prymus S.A. z siedzibą w Tychach w dniu 12 lipca 2016 r. 

25 lipca 2018 r. Zawarcie przez Emitenta umowy faktoringu z firmą z branży chemicznej, 
producentem przemysłowych rozpuszczalników chemicznych. Przyznano 
początkowy limit faktoringowy na kwotę 0,3 mln złotych. 

9 sierpnia 2018 r. Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki z firmą Prymus S.A. z siedzibą w Tychach 
o wartości 1.000.000,00 zł. Umowa została zawarta do dnia 9 lutego 2019 r. 
z możliwością jej przedłużenia na kolejne 6 miesięcy na niezmienionych warunkach. 
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9.2 Działalność prowadzona przez Emitenta 

 

9.2.1 Podstawowe informacje o produktach i usługach 

 

9.2.1.1 Przedmiot działalności 

 

Emitent wraz ze spółkami zależnymi świadczy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw z zakresu windykacji 

oraz zarządzania wierzytelnościami. Oferta Spółki jest szeroka i obejmuje klasyczną windykację na zlecenie, 

działania prewencyjne (takie jak monitoring czy weryfikacja kontrahentów) oraz szkolenia tematyczne. Usługi 

skierowane są do firm – Emitent działa więc w tzw. modelu B2B. 

 

Oferta Emitenta uzupełniona jest o rozwiązania i produkty, których celem jest poprawa płynności 

kontrahentów. 

 

Emitent rozpoczął również działalność polegającą na zakupie oraz odzyskiwaniu na własny rachunek pakietów 

wierzytelności B2C. Jest to działalność, która charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem oraz złożonością 

w porównaniu do podstawowej działalności usługowej, jednak zadaniem Emitenta daje potencjał do znaczącej 

poprawy wyników finansowych. 

 

Stopniowe rozszerzanie oferty Spółki spowodowało, iż Emitent na przestrzeni lat ewoluował z typowej firmy 

usługowo-windykacyjnej do przedsiębiorstwa o charakterze prawno-finansowym. 

 

Emitent pozyskuje aktywnie klientów poprzez własne kanały sprzedaży, która obejmuje regionalne biura 

sprzedaży i doradców klienta, Partnerów Handlowych, internet oraz call center. Spółka pozyskuje również 

klientów dzięki uzyskanym referencjom oraz poleceniom.  

 

Poniższa tabela prezentuje podział przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta w podziale na główne obszary 

działalności (dane w zł). 

 

Tabela 12 Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie od 2015 do 2017 

roku (w zł) 

 2015 2016 2017 

usługi windykacyjne i prawne 5 343 445,96 5 590 516,29 5 760 066,76 

faktoring - 17 503,32 282 804,31 

portfele wierzytelności 3 940,00 659,00 620,00 

zakup wierzytelności - 25 789,35 66 686,40 

udzielone pożyczki - - 6 525,00 

Razem 5 347 385,96 5 634 467,96 6 116 702,47  

Źródło: Emitent 

 

Poniższy wykres przedstawia podział przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta w podziale na główne obszary 

działalności. 
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Wykres 1 Struktura rodzajowa przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2015-2017 (w zł) 

 
Źródło: Emitent 

 

9.2.1.2 Zarządzanie wierzytelnościami 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest świadczona usługowo w sektorze B2B windykacja 

i odzyskiwanie należności. Usługa ta realizowana jest w różnych formułach, dopasowanych do potrzeb Klienta. 

Usługa windykacji jest realizowana na każdym etapie postępowania – polubownym, sądowym oraz 

egzekucyjnym. 

 

Windykacja należności jest procesem złożonym w ramach, którego Spółka wykonuje m.in. następujące 

działania: 

▪ poszukiwanie i ustalanie majątku dłużnika,  

▪ negocjacje polubowne,  

▪ dochodzenie roszczeń na drodze przymusu prawnego (postępowanie sądowe i komornicze),  

▪ poszukiwania nabywcy wierzytelności poprzez umieszczenie wierzytelności na Internetowej Giełdzie 

Wierzytelności Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. oraz giełdach partnerskich (działanie to jest 

również traktowane jako dodatkowy środek nacisku na dłużnika).  

 

Na przychody Emitenta ze świadczonych usług składa się prowizja od wyegzekwowanej kwoty wierzytelności 

oraz koszty obsługi prawnej wierzytelności, przede wszystkim koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu 

sądowym i egzekucyjnym. 

 

Emitent świadczy usługę windykacji w różnych formułach, które mogą różnić się konstrukcją prawną, sposobem 

ustalenia wynagrodzenia Spółki oraz koniecznością zaangażowania własnych zasobów finansowych. 

 

Szczególne znaczenie w przypadku usług windykacji odgrywa jakość oraz bezpieczeństwo. Emitent dokłada 

najwyższych starań, aby prowadzić działania windykacyjne z zachowaniem standardów etyki biznesu oraz 

bezpieczeństwa informacji. Emitent wdrożył oraz stosuje System Zarządzania Jakością, potwierdzony 

Certyfikatem ISO 9001:2009. Spółka jako członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Polskiego Związku 
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Windykacji bierze udział w projektach realizowanych przez te instytucje, których celem jest m.in. kształtowanie 

i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej. 

 

Ze względu na masowy charakter prowadzonej działalności w ramach usługi windykacji niezwykle istotne 

znaczenie ma odpowiednie wsparcie IT. Emitent wykorzystuje dedykowany system informatyczny WEC-NET, 

specjalnie dostosowany do potrzeb Spółki. System wspomaga windykację na każdym etapie i umożliwia 

sprawne i szybkie przetwarzanie wszystkich informacji na temat klienta oraz dłużnika. Dodatkowo 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. 

 

Windykacja w formie zlecenia 

Emitent w wyniku umowy zlecenia windykacji wierzytelności, działa jako pełnomocnik Klienta i 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 liczoną jako procent od wyegzekwowanej kwoty wierzytelności oraz 

koszty obsługi prawnej wierzytelności. 

 

Windykacja w formie cesji powierniczej  

W odróżnieniu od klasycznej windykacji na zlecenie Emitent w wyniku cesji powierniczej przejmuje prawo do 

wierzytelności. W związku, z czym na każdym etapie działań windykacyjnych Spółka występuje jako właściciel 

wierzytelności. Realizacja usługi windykacji w formie cesji powierniczej może być bardziej wygodna z punktu 

widzenia niektórych Klientów. Ponieważ Emitent przejmuje prawa do wierzytelności, może prowadzić działania 

windykacyjne bez konieczności angażowania Klienta. Dodatkowo w tej formule podmiotem sporu z dłużnikiem 

staje się Emitent, co może pomóc Klientom Spółki zachować relacje biznesowe. 

 

Podobnie jak w przypadku windykacji na zlecenie przychody Emitenta stanowi prowizja liczona jako procent od 

wyegzekwowanej kwoty wierzytelności oraz koszty obsługi prawnej wierzytelności. Emitent zobowiązany jest, 

na podstawie zawartej umowy cesji powierniczej wierzytelności, wydać swojemu Klientowi każdą 

wyegzekwowaną od dłużnika kwotę, po zatrzymaniu należnego Spółce wynagrodzenia. 

 

Windykacja z przejęciem sądowych i komorniczych kosztów dochodzenia wierzytelności  

Windykacja z przejęciem sądowych i komorniczych kosztów dochodzenia wierzytelności, daje Klientom 

Emitenta możliwość zlecenia Spółce windykację wierzytelności, bez ponoszenia całości lub części niezbędnych 

opłat, w tym kosztów sądowych, skarbowych czy egzekucyjnych. Emitent pobiera prowizję oraz koszty obsługi 

prawnej wierzytelności (przede wszystkim koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sadowym 

i egzekucyjnym) tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu skutecznej windykacji, czyli po odzyskaniu długu.  

 

W ramach tej usługi Emitent jest w większym stopniu obciążony ryzykiem nieskutecznej windykacji. Dlatego też 

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. Dodatkowo poziom wynagrodzenia prowizyjnego jest z reguły 

większy niż w przypadku tradycyjnych form windykacji na zlecenie. Emitent stosuje również rozwiązania 

umowne, które mają na celu zmniejszenie ryzyka związanego z potencjalną nieskuteczną windykacją (np. 

w przypadku niewydania nakazu zapłaty przez sąd Klient jest zobowiązany pokryć koszty). Istotny jest również 

fakt, iż od około roku Emitent w ramach tej usługi nie przejmuje kosztów sądowych a jedynie tzw. koszty 

zastępstwa (koszty obsługi prawnej).  
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Windykacja w formie przelewu zaliczkowego  

Zaliczkowy przelew wierzytelności jest formą prowadzenia windykacji zbliżoną do powierniczego przelewu 

wierzytelności. Nabywając wierzytelność Spółka wnosi na rzecz Klienta umówioną wcześniej wartość zaliczki, 

która wynosi nie więcej niż 30% wartości wierzytelności. Dokładna kwota zaliczki jest określana indywidualnie, 

po zbadaniu przez Spółkę sytuacji majątkowej 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. 

Usługa windykacji w tej formie świadczona jest jednak sporadycznie. 

 

9.2.1.3 Prewencja 

 

Usługi świadczone przez Emitenta w ramach prewencji obejmują: 

 

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 płatności znacznie poprawia dyscyplinę 

płatniczą oraz ułatwia kontrolę nad terminowym regulowaniem należności przez kontrahentów. Usługa 

pozwala zminimalizować opóźnienia w płatnościach oraz uniknąć ryzyka ich niewypłacalności. W przypadku 

niedotrzymania terminu płatności Emitent podejmuje stosowne działania. 

 

Weryfikacja kontrahentów 

Spółka w ramach świadczonych usług oferuje weryfikację kontrahentów jej Klientów, co pozwala obniżyć 

ryzyko związane z nawiązaniem współpracy z nierzetelnym i nieuczciwym partnerem. Spółka weryfikuje 

podmioty gospodarcze w bazach Biur Informacji Gospodarczej InfoMonitor i KRD, w bazach Związku Banków 

Polskich i Biura Informacji Kredytowej S.A. 

 

Pieczęć prewencyjna 

W ocenie Emitenta 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. 

 

9.2.1.4 Szkolenia 

 

W ofercie Emitenta znajdują się szkolenia, których tematyka jest powiązana z zarządzaniem wierzytelnościami, 

windykacją oraz inne zagadnienia powiązane merytorycznie z tym obszarem działalności firm. Prowadzone 

szkolenia oraz warsztaty mają na celu zwiększenie umiejętności i wiedzy przedsiębiorcy w jego działalności 

biznesowej. Oferowane szkolenia mogą mieć charakter otwarty, skierowany do szerszego grona odbiorców, jak 

również mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Spółka realizuje szkolenia w ramach 

projektu Akademia Przedsiębiorcy. 

 

Dzięki szkoleniom oferowanym przez Emitenta Klienci Spółki mogą zapoznać się z następującymi 

zagadnieniami: 

▪ Sposoby zabezpieczania transakcji, 
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▪ Prawne aspekty dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej, 

▪ Skuteczne metody windykacji polubownej, 

▪ Zasady wywierania wpływu na dłużnika i techniki negocjacyjne, 

▪ Zasady przygotowania i wdrożenia procedury windykacyjnej, 

▪ Podatkowe i finansowe aspekty zarządzania należnościami. 

 

Szkolenia oferowane przez Emitenta, obejmują zagadnienia prawne z następujących dziedzin: 

▪ prawo podatkowe, 

▪ prawo pracy, 

▪ prawo upadłościowe, 

▪ prawo europejskie, 

▪ prawo administracyjne, 

▪ prawo handlowe. 

 

9.2.1.5 Finansowanie działalności przedsiębiorstw 

 

Spółka oferuje produkty i usługi, których celem jest poprawa płynności Klientów. 

 

Mikrofaktoring 

Mikrofaktoring jest usługą faktoringu oferowaną przez Emitenta, skierowaną do małych i średnich 

przedsiębiorstw. W ramach usługi Emitent (działając jako faktor) odkupuje od Klienta (faktorant) fakturę 

z odroczonym terminem płatności. Dzięki usłudze przedsiębiorstwa mogą poprawić swoją płynność oraz 

uzyskać niezbędne środki finansowe przed terminem zapłaty wskazanym na fakturze. Usługa faktoringu jest 

formą finansowania bieżącej działalności firm i stanowi alternatywę dla innych forma finansowania 

krótkoterminowego, takich jak kredyt kupiecki, czy kredyt w rachunku bieżącym. 

 

Emitent świadczy usługi faktoringu z regresem oraz bez regresu: 

▪ W ramach usługi finansowania w formie faktoringu z regresem Emitent nie przejmuje w pełni ryzyka 

kredytowego kontrahenta. Jeżeli dłużnik nie spłaci zobowiązania zostaje ono przejęte przez Klienta 

(faktoranta), 

▪ W ramach usługi finansowania w formie faktoringu bez regresu Emitent przejmuje ryzyko 

niewypełnienia zobowiązań przez dłużnika. 

 

Emitent rozpoczął działalność faktoringową już w 2016 roku, jednak skala tej działalności wzrosła znacząco 

dopiero w 2017 r. Poniższa tabela prezentuje kwoty przeznaczone na finansowanie klientów w ramach usługi 

faktoringu w poszczególnych okresach (dane w zł). 

 

Tabela 13 Kwoty finansowania klientów w ramach usługi faktoringu w latach 2016-2017 (w zł) 

Okres Kwota 

2016 r. 169 145,25 

2017 r. 3 313 173,35 

Źródło: Emitent 

 

Poniższy wykres przedstawia kwoty przeznaczone na finansowanie klientów w ramach usługi faktoringu 

w poszczególnych okresach (dane w zł). 
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Wykres 2 Kwoty finansowania klientów w ramach usługi faktoringu w latach 2016-2017 (w zł) 

 
Źródło: Emitent 

 

Działalność faktoringowa wiążę się z ryzykiem kredytowym, tzn. ryzykiem niewypełnienia zobowiązań przez 

dłużnika. Dlatego też decyzja o udzieleniu finansowania jest poprzedzona badaniem dłużnika (w przypadku 

faktoringu z regresem również badaniem Klienta) oraz weryfikacją dokumentacji pod kątem formalno-

prawnym. Elementem procesu badania jest również potwierdzenie przez odbiorcę faktu wykonania usługi i jej 

uznania. 

 

W przypadku faktoringu bez regresu warunkiem udzielenia finansowania jest uzyskanie ubezpieczenia dla 

transakcji. 

 

Pożyczki dla przedsiębiorców 

Jest to również usługa finansowa skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Jest ona traktowana 

głównie uzupełniająco do działalności faktoringowej. Emitent udziela pożyczek w momencie, gdy ze względu na 

zakaz cesji, nie ma możliwości udzielenia finansowania w formie faktoringu. Przy udzielaniu pożyczek Spółka 

stosuje podobne metody weryfikacji dłużników jak przy usłudze faktoringu. Również oczekiwany poziom 

wynagrodzenia jest podobny w obu usługach. 

 

Ze względu na uzupełniający charakter usługi skala tej działalności jest relatywnie niewielka. Do dnia 

sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent udzielił pożyczek na łączną kwotę około 150 tys. 

zł. 

 

Wykup wierzytelności 

Jest to również usługa skierowana do przedsiębiorstw, która ma na celu poprawę ich płynności. Celem Emitenta 

nie jest uzyskiwanie korzyści dzięki działaniom windykacyjnym, dlatego oferta wykupu wierzytelności jest 

selektywna – zależy od kondycji finansowej dłużników oraz dotyczy wyłącznie nieprzedawnionych 

wierzytelności. Decyzja o zakupie jest poprzedzona analizą oraz wyceną wierzytelności. Z reguły Emitent 

zabezpiecza się regresem w stosunku do pierwotnego wierzyciela. 

 

Skala działalności polegającej na wykupie wierzytelności jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku usługi 

faktoringu. W kolejnych latach przeznaczono następujące kwoty na zakupy wierzytelności: 

▪ 2015 – około 25 tys. zł, 
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▪ 2016 – około 7 tys. zł, 

▪ 2017 – około 50 tys. zł. 

 

9.2.1.6 Zakup pakietów wierzytelności 

 

W ramach rozszerzenia zakresu działalności Emitent rozpoczął działalność polegającą na zakupie pakietów 

wierzytelności konsumenckich. Spółka prowadzi następnie działania zmierzające do windykacji nabytych 

wierzytelności i osiągnięcia korzyści poprzez odzyskanie kwot ostatecznie przewyższających cenę ich nabycia.  

 

Ten obszar działalności Emitenta charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem w porównaniu do tradycyjnej 

windykacji usługowej. Spółka w pełni ponosi ryzyko nieskutecznej windykacji. Niezwykle istotnym aspektem 

determinującym efektywność tej działalności jest umiejętność określenia odpowiedniej ceny nabycia pakietu 

wierzytelności. Dlatego decyzja o nabyciu wierzytelności oraz określenie oferowanej ceny nabycia jest 

poprzedzona analizą pakietu, zgodnie z przyjętą procedurą określoną na podstawie wiedzy oraz doświadczenia 

Emitenta. 

 

Emitent rozpoczął działalność polegającą na zakupie pakietów wierzytelności dopiero od września 2017 r. 

W 2017 r. dokonano zakupów pakietów wierzytelności na łączną kwotę ok. 400 tys. zł. W dotychczasowej 

praktyce Emitenta pakiety wierzytelności były nabywane w formie przetargów. 

 

Należy podkreślić fakt, iż Emitent relatywnie niedawno rozpoczął nabywanie pakietów wierzytelności. 

W związku z czym procesy odzyskiwania nabytych wierzytelności są na wczesnych etapach. Dlatego też 

działalność ta na ten moment ma niewielki wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. 

 

9.2.2 Pozostałe usługi oraz produkty 

 

Giełda wierzytelności 

Emitent organizuje i prowadzi giełdę wierzytelności poprzez spółkę zależną E-wierzyciel.pl sp. z o.o. Pod 

względem generowanych przychodów jest to działalność o znaczeniu marginalnym dla Emitenta. Pełni ona 

jednak rolę pomocniczą dla podstawowej działalności windykacyjnej. Pojawienie się wierzytelności na giełdzie 

długów stanowi formę nacisku na dłużnika i w ocenie Emitenta zwiększa skuteczność działań windykacyjnych. 

 

Usługi audytorskie 

Emitent świadczy usługi audytorskie poprzez spółkę zależną Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak 

i Wspólnicy sp. k., działającej, jako podmiot audytujący oraz dostawca usług księgowych. W założeniach spółka 

zależna ma pozyskiwać klientów spoza Grupy jak również zapewniać obsługę księgową spółek z Grupy 

Emitenta. Usługi audytorskie na ten moment nie mają istotnego wpływu na wyniki finansowe Emitenta, gdyż 

Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy prowadzi działalność od niedawna, tj. od września 

2017 r. Jednak już na ten moment posiada podpisane umowy na wykonanie 22 badań sprawozdań 

finansowych. 

 

Usługi prawne 

Emitent świadczy usługi prawne poprzez spółkę zależną Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy. 

Kancelaria Prawna wspiera działalność pozostałych spółek z Grupy Emitenta oraz świadczy usługi na rzecz 

podmiotów spoza Grupa. Kancelaria Prawna obsługuje zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorstwa. 
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9.2.3 Strategia rozwoju 

 

Głównym celem strategii rozwoju Emitenta jest wzrost wartości Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna – Inkaso 

WEC S.A. i jej pozycji konkurencyjnej. Emitent zakłada, iż przedmiotowe działania zostaną osiągnięte poprzez 

realizację następujących celów: 

 

I. Dalszy rozwój prowadzonej działalności 

Grupa Kapitałowa będzie koncentrowała się na rozwoju dotychczasowej działalności polegającej na 

pozyskiwaniu zleceń windykacyjnych z sektora B2B i jednocześnie  zamierza umacniać swoją pozycję w sektorze 

usług skierowanych do przedsiębiorstw takie jak faktoring oraz jednostkowy wykup wierzytelności, co pozwoli 

Grupie zachować wysoką pozycję na rynku podmiotów operujących w sektorze B2B i zarządzania 

wierzytelnościami. W 2017 r. Grupa po raz pierwszy zakupiła portfele wierzytelności konsumenckich B2C w celu 

ich dochodzenia na własny rachunek oraz zamierza dalej rozwijać tę gałąź w celu dywersyfikacji źródeł 

przychodów i kontynuować tę działalność w kolejnych latach. Poprzez radcowską spółkę zależną Kancelaria 

Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k. Grupa Emitenta zamierza rozwijać sprzedaż usług prawnych takich jak 

ryczałtowa obsługa  prawna, jednostkowe usługi prawne, aby stanowiły w przychodach grupy coraz większy 

udział. 

 

W kolejnych latach celem Grupy jest maksymalne wykorzystanie posiadanego potencjału sprzedażowego 

poprzez ciągłe szkolenie pracowników i zwiększanie wymagań od kadry zarządzającej. 

 

Grupy Kapitałowa Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. zamierza rozwijać działalność własnej giełdy 

wierzytelności (w tym poprzez spółkę zależną E-wierzyciel sp. z o.o.) w celu zwiększenia efektywności 

windykacyjnej Grupy oraz poszerzania źródeł przychodów jak również korzystać z giełd zewnętrznych 

partnerów co zwiększy możliwości windykacji należności Grupy. 

 

II. Dalszy rozwój spółek zależnych 

W celu zwiększenia sprzedaży Grupa zamierza w dalszym ciągu rozwijać działalność spółek zależnych: 

✓ SME Solutions sp. z o.o będąca podmiotem działającym jako pośrednik, którego model biznesowy jest 

nastawiony wyłącznie na sprzedaż usług finansowych takich jak: leasing, faktoring, usługi 

windykacyjne, prawne (w tym usługi spółki matki), co stanowi element dywersyfikacji źródeł 

przychodów Grupy. Aktualnie spółka ta sprzedaje usługi następujących podmiotów: BIBBY FINANCIAL 

SERVICE, PRAGMA FAKTORING, AKCEPT FINANCE, FAKTORING BROKER, GRUPA MASTERLEASE, GETIN 

LEASING, RAIFFEISEN LEASING, LEASING POLSKI, MLEASING, PRAGMA INKASO oraz spółki z Grupy 

Kapitałowej Emitenta. 

✓ Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp. k. – celem tego podmiotu jest pozyskiwanie dla 

Grupy Emitenta coraz większej liczby klientów z segmentu typowych usług prawnych. Spółka spełnia 

wymagania formalne przewidziane w ustawie o radcach prawnych, co pozwala jej stratować 

w przetargach na obsługę prawną instytucji sektora publicznego jak i prywatnego. 

✓ E-Wierzyciel sp. z o.o. - spółka będąca administratorem portalu www.gielda-dlugow.net, którego 

rozwijanie ma zwiększyć przychody Grupy Emitenta i uniezależnić Grupę od zewnętrznych portali tego 

typu w procesie windykacji. 

✓ Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy sp. k. – spółka założona w czerwcu 2017 r. 

świadczy usługi audytorskie i księgowe – spółka już pozyskała portfel klientów na usługi audytorskie, 

z którymi według nowych przepisów podpisała umowy dwuletnie na badanie sprawozdań 

finansowych, spółka koncentruje się na obsłudze klientów zewnętrznych spoza Grupy Kapitałowej 

Emitenta. 

 

http://www.gielda-dlugow.net/
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III. Rozwój sieci sprzedaży 

Grupa Kapitałowa Emitenta zamierza również rozwijać sprzedaży poprzez następujące działania: 

▪ rozwój zewnętrznej sieć sprzedaży poprzez pozyskanie nowych partnerów współpracujących na 

zasadzie agencyjnej (obecnie Grupa posiada 15 partnerów współpracujących na zasadzie agencyjnej), 

▪ kontynuacja rozbudowy call-center (w ramach działań back-office) jako najbardziej efektywnego 

sposobu wspierania odzyskiwania wierzytelności na etapie polubownym w portfelach wierzytelności 

B2B oraz B2C. 

 

Wszystkie działania Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. zmierzają do maksymalizacji 

generowanych wyników finansowych spółek wchodzących w jej skład oraz Grupy jako całości. Optimum 

strategii gospodarczej, realizowanej przez Grupę zakłada równomierny rozwój poszczególnych struktur 

powiązanych ze sobą spółek, jak i Grupy jako całości. Gwarancją sukcesu tejże strategii jest ścisła współpraca 

między spółkami wchodzącymi w skład Grupy na możliwie wielu płaszczyznach oraz wzajemne wsparcie 

w ramach prowadzonych działalności (synergia na poziomie operacyjnym). Grupa Kapitałowa Emitenta dąży do 

tego, aby każda spółka w Grupie była rozpoznawalna na rynku, a jako całość tworzyły wzajemnie wspierające 

i uzupełniające się podmioty gospodarcze, których celem jest jak najlepszy wizerunek Grupy Kapitałowej. 

 

 

9.3 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

9.3.1 Struktura własnościowa Emitenta 

 

Tabela 14 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale 

zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu 

Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Liczba głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Remigiusz Brzeziński 2.810.902 2.810.902 28,44% 28,44% 

Sylwia Pastusiak-Brzezińska 2.142.433 2.142.433 21,68% 21,68% 

Adrian Moska 1.700.000 1.700.000 17,20% 17,20% 

Krzysztof Moska 1.125.344 1.125.344 11,39% 11,39% 

Pozostali* 2.103.321 2.103.321 21,28% 21,28% 

Razem 9.882.000 9.882.000 100,00% 100,00% 

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu 

ASO 

Źródło: Emitent 
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Wykres 3 Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym 

Zgromadzeniu)  

 
* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu 

ASO 

Źródło: Emitent 

 

 

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

 

10.1 Informacje o kapitale zakładowym 

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej powinien wynosić 

co najmniej 100.000,00 zł. 

 

Tabela 15 Kapitał zakładowy Emitenta 

 Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

seria A1 2.455.047 24,84% 2.455.047 24,84% 

seria A2 1.745.953 17,67% 1.745.953 17,67% 

seria A3 740.000 7,49% 740.000 7,49% 

seria A4 4.941.000 50,00% 4.941.000 50,00% 

Suma 9.882.000 100,00% 9.882.000 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z § 19 Statutu Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) kapitały rezerwowe, 

Remigiusz Brzeziński
28,44%

Sylwia Pastusiak-
Brzezińska

21,68%

Adrian Moska
17,20%

Krzysztof Moska
11,39%
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21,28%
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d) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi 

988.200,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 9.882.000 (dziewięć 

milinów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda akcja, w tym: 

a) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047, 

b) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953, 

c) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 

do numeru 0.740.000 zł, 

d) 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4 

o numerach od 0.000.001 do 4.941.000. 

 

Zgodnie z § 6 Statutu Spółki Emitent może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. 

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony z emisji akcji oraz ze środków własnych zgodnie z art. 422 Kodeksu 

spółek handlowych. 

 

Zgodnie ze § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zysk netto Spółki może być przeznaczony na: 

1) kapitał zapasowy; 

2) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; 

3) dywidendy dla akcjonariuszy; 

4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

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 (pomniejszone o koszty emisji), bądź mogą na niego składać się środki finansowe 

przeznaczone z zysku 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. 
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Tabela 16 Kapitał własny Emitenta (w zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan na 

31 grudnia 2016 r.  
Stan na 

31 grudnia 2017 r. 

Kapitał (fundusz) własny 1.574.618,03 2.302.150,34 

Kapitał (fundusz) podstawowy 494.100,00 494.100,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 565.586,41 882.878,03 
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 

wartością nominalną udziałów (akcji) 
177.240,00 177.240,00 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 

- na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

Zysk (strata) netto 514.931,62 925.172,31 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) 0,00 0,00 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 17 Kapitały własne Grupy Kapitałowej Emitenta 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan na 

31 grudnia 2016 r. 
Stan na 

31 grudnia 2017 r. 

Kapitał (fundusz) własny 1.631.902,96 2.305.721,81 

Kapitał (fundusz) podstawowy 494.100,00 494.100,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 565.586,41 889.968,99 

− nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 
wartością nominalną udziałów (akcji) 

177.240,00 177.240,00 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

− z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

− tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 

Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 21.328,35 50.193,97 

Zysk (strata) netto 550.888,20 871.458,85 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) 0,00 0,00 

Kapitał mniejszości 30.409,46 59.880,38 

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 

Ujemna wartość - jednostki zależne 0,00 0,00 

Ujemna wartość - jednostki współzależne 0,00 0,00 

Źródło: Emitent 

 

 

10.2 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 

Kapitał zakładowy Emitenta został wpłacony w całości. 
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10.3 Oświadczenie Emitenta stwierdzające, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego 
wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu 
Informacyjnego, a jeśli tak nie jest, propozycja zapewnienia dodatkowego kapitału 
obrotowego 

 

 
 

10.4 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 podmiotów 
uprawnionych do nabycia tych akcji 

 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do 

objęcia akcji. 

 

 

10.5 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 może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy 
w tym trybie 

 

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego. 

 

 

10.6 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty 
finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

 

Od dnia 19 maja 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r. na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny 

system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowane były następujące 

instrumenty finansowe Emitenta: 

− 740.000 (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy) praw do akcji serii A3, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda. 
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Od dnia 10 czerwca 2015 r. na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowane są następujące akcje Emitenta, o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda: 

− 1.745.953 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii A2, 

− 740.000 (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3. 

 

 

10.7 Dokumenty korporacyjne udostępnione do wglądu 

 

W siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu następujące dokumenty lub ich kopie: 

▪ tekst jednolity statutu Spółki; 

▪ jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego 

rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki; 

▪ skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok wraz ze 

sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Spółki; 

▪ aktualny odpis z KRS. 

 

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH 

akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki 

odpisów uchwał. 

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze 

raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej rynku NewConnect www.newconnect.pl i na 

stronie Emitenta www.kancelariawec.eu w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „WZA”. 

 

 

11 Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej 
wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu 
informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów 
finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe 

 

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny, sporządzony na potrzeby 

wprowadzenia akcji serii A2 i A3 oraz PDA serii A3 do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako 

alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., został udostępniony do 

publicznej wiadomości na stronach internetowych: 

▪ Emitenta - www.kancelariawec.eu – w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Dokumenty 

Informacyjne”, 

▪ Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl. 

 

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny (memorandum 

informacyjne), sporządzony na potrzeby przeprowadzenia emisji akcji serii A4 z zachowaniem prawa poboru 

został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych: 

▪ Emitenta – www.kancelariawec.eu – w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Oferta publiczna”, 

▪ Oferującego – Dom Maklerski INC S.A. – www.dminc.pl – w zakładce „Projekty” dział „Zrealizowane”. 

 

 

http://www.newconnect.pl/
http://www.kancelariawec.eu/
http://www.kancelariawec.eu/
http://www.newconnect.pl/
http://www.kancelariawec.eu/
http://www.dminc.pl/
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12 Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych Emitenta, 
opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami 

 

Poniżej przedstawione zostało zestawienie raportów okresowych opublikowanych przez Emitenta. 

 

Tabela 18 Raporty okresowe Emitenta 

Raport okresowy Data publikacji Numer raportu EBI 

Raport roczny za 2014 r. 30 kwietnia 2015 r. 4/2015 

Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 r. 9/2015 

Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 10 sierpnia 2015 r. 10/2015 

Raport kwartalny za III kwartał 2015 r. 13 listopada 2015 r. 19/2015 

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. 15 lutego 2016 r. 3/2016 

Raport roczny za 2015 r. 29 kwietnia 2016 r. 15/2016 

Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. 21/2016 

Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. 3 sierpnia 2016 r. 38/2016 

Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. 14 listopada 2016 r. 39/2016 

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. 14 lutego 2017 r. 2/2017 

Raport roczny za 2016 r. 28 kwietnia 2017 r. 5/2017 

Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. 12 maja 2017 r. 7/2017 

Raport kwartalny za II kwartał 2017 r. 14 sierpnia 2017 r. 13/2017 

Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. 14 listopada 2017 r. 22/2017 

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. 5 lutego 2018 r. 9/2018 

Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. 15 maja 2018 r. 18/2018 

Raport roczny za 2017 r. 17 maja 2018 r. 19/2018 

Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. 14 sierpnia 2018 r. 25/2018 

Źródło: Emitent 

 

Przedmiotowe raporty udostępnione są na stronach internetowych: 

▪ Emitenta – www.kancelariawec.eu – w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Raporty”, 

▪ Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl. 

 

Link do raportów okresowych Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. 

 

13 Sprawozdania finansowe 

 

Na stronach internetowych: 

▪ Emitenta – www.kancelariawec.eu – w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Raporty”, 

▪ Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl 

udostępniony został jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za 2017 r. zawierający następujące 

elementy: 

▪ Pismo Zarządu Spółki, 

▪ Podstawowe informacje o Emitencie, 

▪ Wybrane dane finansowe rocznego sprawozdania finansowego, 

▪ Wybrane dane finansowe rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

▪ Oświadczenia Zarządu, 

http://www.kancelariawec.eu/
http://www.newconnect.pl/
https://www.kancelariawec.eu/relacje-inwestorskie/raporty/#s=1
http://www.kancelariawec.eu/
http://www.newconnect.pl/
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▪ Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej Emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę 

audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej albo do odmowy 

wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym, 

▪ Informacja na temat stosowaniu przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, 

▪ Załączniki: 

o Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, 

o Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, 

o Opinia i rap Sprawozdanie ort biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania 

finansowego za obrotowy 2017, 

o Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, 

o Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, 

o Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 

obrotowy 2017. 

 

Link do raportu rocznego Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. za 2017 rok. 

 

  

https://www.kancelariawec.eu/job/19-2018-jednostkowy-i-skonsolidowany-raport-roczny-za-2017-rok/
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14 Załączniki 

 

14.1 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 
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14.2 Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał Walnego 
Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki niezarejestrowanych przez sąd 

 

14.2.1 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

(tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2018 roku) 

 

§ 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 granicą, być 

wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak 

również uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. 

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

 

§ 4 

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest: 

69.10.Z Działalność prawnicza. 

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD jest: 

63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

64.20 Z Działalność holdingów finansowych, 

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych, 

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe. 

3. Działalność wymagającą uzyskania koncesji, zezwolenia bądź licencji, Spółka rozpocznie po ich 

uzyskaniu. 

 

§ 5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 988.200 (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych 

i dzieli się na 9.882.000 (dziewięć milinów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) 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 zwykłych 

na okaziciela 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) akcji 

zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953, 
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3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 

0.000.001 do numeru 0.740.000 zł, 

4) 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii A4 o numerach od 0.000.001 do numeru 4.941.000. 

 

§ 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. Umorzenie może 

nastąpić z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za umorzone 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 posiadanych 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 ustanowionego 

pełnomocnika. 

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 handlowych lub Statutu 

przewidują surowsze warunki. 

 

§ 11 

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w dowolnym miejscu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych, nie 

później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie 

spółek handlowych. 
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§ 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 obowiązków, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu 

nadzoru lub zarządu, 

5) udzielanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, 

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 kapitałowych 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. 

2. 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. 

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej przed 

upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całej Rady Nadzorczej. 

4. Po upływie kadencji członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejną kadencję. 

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. 

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 zawiadomienie 

wszystkich jej członków o mającym się odbyć posiedzeniu oraz obecność co najmniej połowy liczby 
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wybranych w danej kadencji członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu 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 wypadku 

głosowania pisemnego bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. 

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 jednorazowej wartości 

powyżej 5.000.000,00 zł(słownie pięć milionów zł). 

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 finansowe 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 zastrzeżeniem, że liczbę i Członków 

pierwszego Zarządu powołują Założyciele.  

6. Na członków Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. 

 

§ 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 upoważniony jest każdy członek 

Zarządu samodzielnie. 

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa jego regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 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.  
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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 Walnego Zgromadzenia.  

4. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. 

 

§ 20 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na podstawie uchwały Zgromadzenia 

Wspólników lub w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 

2. W razie likwidacji Spółki obowiązki likwidatora pełni Zarząd. 

3. Akcjonariusze partycypują w podziale majątku likwidowanej Spółki proporcjonalnie do posiadanych 

akcji. 

 

§ 21 

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek 

handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

14.2.2 Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki 

niezarejestrowanych przez sąd 

 

Nie dotyczy. 

 

14.2.3 Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów 

niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału 

zakładowego Emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane 

 

Nie dotyczy. Do Spółki w okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie zostały wniesione wkłady niepieniężne na 

pokrycie kapitału zakładowego. 
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14.3 Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Tabela 19 Definicje i objaśnienia 

Akcje serii A1 2.455.047 akcji zwykłych na okaziciela 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 

Akcje serii A4 4.941.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A4 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 instrumentami 

finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Autoryzowany 

Doradca 

Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

Dokument 

Informacyjny 

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta 

oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii A1 i A4, w związku z wprowadzeniem 

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. 

Grupa, Grupa 

Emitenta, Grupa 

Kapitałowa 

Grupa Kapitałowa Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, KDPW S.A., 

Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Spółek 

Handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037, 

z późn. zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

NBP Narodowy Bank Polski 

Ordynacja 

Podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, 

poz. 60, z późn. zm.) 

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, PKD 2007 Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 

2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885) 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi 

Regulamin ASO, 

Regulamin 

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.) 



 

Dokument Informacyjny Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. Strona | 110  

 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Rozporządzenie 

MAR 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE 

Spółka Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi 

UE Unia Europejska 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD, dolar Prawny środek płatniczy będący w obiegu publicznym na terenie Stanów Zjednoczonych 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2007 r., nr 168 poz. 1186, z późn. zm.) 

Ustawa o Obrocie 

Instrumentami 

Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie 

Konkurencji i 

Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, 

poz. 331, z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie 

Niektórych Praw 

Konsumentów 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, 

poz. 271, z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie 

Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

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

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

Ustawa o Opłacie 

Skarbowej 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225 poz. 1635, z późn. 

zm.) 

Ustawa O Podatku 

Dochodowym Od 

Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.) 

Ustawa O Podatku 

Dochodowym Od 

Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie 

niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 

654, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 

od Czynności 

Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010 r., nr 101, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 

od Spadków i 

Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., 

nr 93, poz. 768, z późn. zm.) 

Ustawa o 

Rachunkowości, 

UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 

1223, z późn. zm.) 

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 
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(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. 

386, z późn. zm.) 

 

 

  



 

Dokument Informacyjny Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. Strona | 112  

 

 

15 Spis wykresów, schematów i tabel 

 

WYKRES 1 STRUKTURA RODZAJOWA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA LATA 2015-2017 (W ZŁ) .............................................. 81 
WYKRES 2 KWOTY FINANSOWANIA KLIENTÓW W RAMACH USŁUGI FAKTORINGU W LATACH 2016-2017 (W ZŁ) .................................................. 85 
WYKRES 3 STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA EMITENTA (UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I GŁOSACH NA WALNYM ZGROMADZENIU) ......................... 89 
 

 

SCHEMAT 1 PODMIOTY ZALEŻNE OD EMITENTA .................................................................................................................................... 61 
 

 

TABELA 1 DANE O EMITENCIE ............................................................................................................................................................. 2 
TABELA 2 DANE O AUTORYZOWANYM DORADCY .................................................................................................................................... 3 
TABELA 3 PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE ......................................................................................................................................... 7 
TABELA 4 ZARZĄD EMITENTA ........................................................................................................................................................... 48 
TABELA 5 RADA NADZORCZA EMITENTA ............................................................................................................................................. 52 
TABELA 6 DANE O AUTORYZOWANYM DORADCY .................................................................................................................................. 59 
TABELA 7 DANE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA ................................................................... 60 
TABELA 8 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ SME SOLUTIONS SP. Z O.O. ................................................................................. 61 
TABELA 9 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ E-WIERZYCIEL.PL SP. Z O.O. .................................................................................. 61 
TABELA 10 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ KANCELARIA PRAWNA WEC SROCZYŃSKI I WSPÓLNICY SP. K. .................................... 62 
TABELA 11 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ZALEŻNEJ KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW WEC WITCZAK I WSPÓLNICY SP. K. ................... 62 
TABELA 12 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W OKRESIE OD 2015 DO 2017 ROKU (W ZŁ) ................................. 80 
TABELA 13 KWOTY FINANSOWANIA KLIENTÓW W RAMACH USŁUGI FAKTORINGU W LATACH 2016-2017 (W ZŁ) ................................................. 84 
TABELA 14 WYSZCZEGÓLNIENIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM ORAZ GŁOSACH NA WALNYM 

ZGROMADZENIU .......................................................................................................................................................... 88 
TABELA 15 KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA ........................................................................................................................................ 89 
TABELA 16 KAPITAŁ WŁASNY EMITENTA (W ZŁ) .................................................................................................................................... 91 
TABELA 17 KAPITAŁY WŁASNE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ................................................................................................................ 91 
TABELA 18 RAPORTY OKRESOWE EMITENTA......................................................................................................................................... 94 
TABELA 19 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA ................................................................................................................................................ 109 
 

 


