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WSTĘP  
Dokument Informacyjny Spółki Kupiec S.A. 

 

Tabela 1 Dane  Emitenta 

Firma: Kupiec S.A. 

Siedziba: Tarnów 

Adres: ul. Rolnicza 41A 

Kod pocztowy: 33-100 

Województwo: małopolskie 

Telefon: +48 14/ 655 65 37 

Fax: +48 14/ 628 33 49 

E-mail: biuro@kupiec.az.pl 

WWW: www.kupiec.az.pl 
  Źródło: Emitent 

 

Tabela 2 Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma: Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o.o. 

Siedziba: Częstochowa 

Adres: ul. Dąbrowskiego 7 

Kod pocztowy: 42-217 

Województwo: śląskie 

Telefon: +48 34/ 310 39 29 

Fax: +48 34/ 310 39 29 

E-mail: kancelaria@dom-taurus.pl 

WWW: www.dom-taurus.pl 
                      Źródło: Autoryzowany Doradca 

 

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartośd nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do 
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Niniejszy Dokument Informacyjny stanowi podstawę do wprowadzenia w Alternatywnym Systemie Obrotu: 

 

 2.500.000 (dwa miliony piędset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd 
groszy) każda, 

 3.333.340 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda, 

 

Akcje Kupiec S.A. wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 16,28 % wszystkich wyemitowanych przez 
Emitenta akcji. Wartośd nominalna akcji wprowadzanych do ASO wynosi 583.334,00 zł (piędset osiemdziesiąt trzy 
tysiące trzysta trzydzieści cztery). 

http://www.kupiec.az.pl/
http://www.dom-taurus.pl/


 

               

 

 
Kupiec Spółka Akcyjna 

 

Dokument Informacyjny 3 

 

Spis treści

WSTĘP ...................................................................................................................................................................... 2 
Rozdział 1. Czynniki ryzyka ....................................................................................................................................... 6 

1.1. Ryzyko związane z podstawową działalnością Emitenta ..................................................................................... 6 
1.1.1. Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych ..................................................................................... 6 
1.1.2. Ryzyko niskiego kapitału własnego ............................................................................................................. 6 
1.1.3. Ryzyko nieterminowości w realizacji zleceo oraz nieterminowych płatności ............................................. 6 
1.1.4. Ryzyko odejścia kluczowych pracowników ................................................................................................. 7 
1.1.5. Ryzyko nieodpowiedniego doboru i obniżenia jakości portfela Klientów ................................................... 7 
1.1.6. Ryzyko związane z awariami technicznymi taboru i wypadkami komunikacyjnymi ................................... 7 
1.1.7. Ryzyko nieprawidłowo sporządzonej dokumentacji przewozowej ............................................................. 8 
1.1.8. Ryzyko związane z koniecznością uzyskania licencji na świadczenie usług spedycyjnych .......................... 8 
1.1.9. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu ................................................................................................. 8 
1.1.10. Ryzyko związane z jednoosobowym składem Zarządu Emitenta .............................................................. 8 

1.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim funkcjonuje Emitent ............................................................... 9 
1.2.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski i zmianą tendencji rynkowych w branży, w której 
działa Emitent ........................................................................................................................................................ 9 
1.2.2. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych .............................................................................. 9 
1.2.3. Ryzyko niezrealizowania prognoz finansowych .......................................................................................... 9 
1.2.4. Ryzyko związane ze wzrostem cen paliwa na światowych rynkach ............................................................ 9 
1.2.5. Ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych .................................................................................. 10 
1.2.6. Ryzyko związane ze zmianą regulacji prawnych ........................................................................................ 10 

1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym ............................................................................................. 10 
1.3.1. Ryzyko związane z zawieszeniem notowao lub wykluczeniem akcji wprowadzonych do obrotu ............ 10 
1.3.2. Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta ze strony Komisji Nadzoru 
Finansowego ....................................................................................................................................................... 11 
1.3.3. Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości ..................................................... 11 

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w .................................................................................. 12 
Dokumencie Informacyjnym .................................................................................................................................. 12 

2.1. Oświadczenie Emitenta ...................................................................................................................................... 12 
2.1. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy ........................................................................................................... 13 

Rozdział 3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu .................. 14 
3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z 
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeo co do przenoszenia praw z instrumentów 
finansowych oraz zabezpieczeo lub świadczeo dodatkowych .................................................................................. 14 

3.1.1. Informacja o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu .................................................... 14 
3.1.2. Uprzywilejowanie, ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz 
świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami finansowymi ........................................... 15 
3.1.3. Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta ............................................................................... 15 
3.1.4. Ograniczenia umowne w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych .......................................... 16 
3.1.5. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ............................................. 16 
3.1.6. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20.01.2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw ................................................................................................................. 18 
3.1.7. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi ........................................................................................................................................................ 18 

3.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób 
uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji 
instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści ............................................................................................ 24 
3.3. Daty, od których akcje uczestniczą w dywidendzie ........................................................................................... 28 
3.4. Prawa z instrumentów finansowych i zasady ich realizacji ................................................................................ 28 

3.4.1. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym .............................................................................................. 28 
3.4.1.1. Uprawnienia wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych ................................................................. 28 
3.4.1.2. Uprawnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi .................................................................................................................................................. 32 



 

               

 

 
Kupiec Spółka Akcyjna 

 

Dokument Informacyjny 4 

 

3.4.1.3. Uprawnienia o charakterze majątkowym ......................................................................................... 32 
3.5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości ........................... 35 
3.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami 
finansowymi objętymi dokumentem ofertowym, w tym wskazanie płatnika podatku ........................................... 35 

3.6.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy ..................................................................... 35 
3.6.2. Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych ..... 35 
3.6.3. Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób fizycznych .... 36 
3.6.4. Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od zagranicznych osób 
prawnych i fizycznych .......................................................................................................................................... 37 
3.6.5. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji............................................................. 38 

3.6.5.1. Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne .......................................... 38 
3.6.5.2. Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne ......................................... 38 
3.6.5.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych .......................................................................................... 39 
3.6.5.4. Podatek od spadków i darowizn ....................................................................................................... 39 
3.6.5.5. Odpowiedzialnośd płatnika podatku ................................................................................................ 40 

Rozdział 4. Dane o Emitencie .................................................................................................................................. 41 
4.1. Dane Emitenta.................................................................................................................................................... 41 
4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta .................................................................................................................... 41 
4.3. Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony Emitent ................................................ 41 
4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku, gdy Emitent 
jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze 
wskazaniem organu, które je wydał ......................................................................................................................... 41 
4.5. Opis historii Emitenta......................................................................................................................................... 42 
4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia .............. 43 
4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego ................................................................................... 44 
4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy 
uprawnieo z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeostwo do objęcia w przyszłości nowych emisji 
akcji ........................................................................................................................................................................... 44 
4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie  statutu przewidującego 
upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może byd 
podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie 
ważności dokumentu informacyjnego może byd jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie ................ 44 
4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe 
Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe................................................................................ 45 
4.11. Podstawowe informacje na temat powiązao organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny 
wpływ na jego działalnośd, ze wskazaniem istotnych 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 .......................................................................................................... 45 
4.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem 
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to 
istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i 
Emitenta, w podziale na segmenty działalności ....................................................................................................... 45 
4.13. Strategia rozwoju Emitenta ............................................................................................................................. 49 
4.14. Otoczenie rynkowe Emitenta ........................................................................................................................... 53 
4.15. Główne inwestycje Emitenta ........................................................................................................................... 59 
4.16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, likwidacyjnym ... 59 
4.17. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym ...... 60 
4.18. Informacja na temat wszystkich innych postępowao przed organami rządowymi, postępowao sądowych lub 
arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 
miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpid według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mied lub 
miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mied istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta ............................. 60 
4.19. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao wobec posiadaczy instrumentów 
finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej ... 60 
4.20. Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 
gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 



 

               

 

 
Kupiec Spółka Akcyjna 

 

Dokument Informacyjny 5 

 

zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym ....................................................................................................... 60 
4.21. Wszelkie istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej 
oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych .................. 60 
4.22. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta ...................................................................................... 61 
4.23. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ........................................................................................................ 61 

Rozdział 5. Sprawozdania finansowe ...................................................................................................................... 62 
5.1. Sprawozdanie finansowe Kupiec Sp. z o.o. na dzieo 30.12.2010 r. ................................................................... 62 
5.2. Opinia i raport uzupełniający opinię Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego na dzieo 
30.12.2010 r. ............................................................................................................................................................. 89 
5.3. Aneks do opinii Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego na dzieo 30.12.2010 r. .............. 112 
5.4. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat spółki Kupiec S.A. za okres od 31.12.2010 r. 
do 31.03.2011 r. ...................................................................................................................................................... 113 

Rozdział 6. Załączniki ............................................................................................................................................ 114 
6.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ....................................................................................................... 114 
6.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treśd podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie 
zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd ............................................................................................. 121 
6.3. Definicje i objaśnienia skrótów ........................................................................................................................ 130 
6.4. Spis tabel i wykresów ....................................................................................................................................... 132 



 

 

 
Kupiec Spółka Akcyjna 

 

Dokument Informacyjny  6 

 

Rozdział 1. Czynniki ryzyka 
Na działalnośd Emitenta wpływa wiele czynników, które mogą wywoład pozytywne jak i negatywne skutki 
ekonomiczne. Dla Inwestorów niezwykle ważne jest rozpoznanie najważniejszych zagrożeo, które mogą 
skutkowad zahamowaniem rozwoju działalności. Inwestor, podejmując decyzję o zaangażowaniu kapitału, 
powinien byd w pełni świadomy zagrożeo, jakie może nieśd inwestycja w akcje Emitenta. Dokładne 
przeanalizowanie czynników ryzyka dotyczących zarówno działalności Emitenta jak i branży, powinno pomóc w 
podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Inwestor musi pamiętad, że przedstawione poniżej czynniki nie są 
wyczerpujące. Z uwagi na dużą złożonośd i zmiennośd warunków, w jakich działa Emitent, nie jest możliwe 
wymienienie wszystkich potencjalnych zdarzeo, które mogą wpłynąd na sytuację finansową Spółki oraz na jej 
pozycję rynkową. 

 

1.1.  Ryzyko związane z podstawową działalnością Emitenta 

1.1.1.  Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych  
Przedsiębiorstwa upatrują rozwoju swojej działalności w poszukiwaniu najowocniejszych strategii, mając jeden 
zasadniczy cel, a mianowicie każde z nich dąży do zwiększenia wartości własnej firmy. Kierownictwa 
przedsiębiorstw stawiają przed sobą cele, do których nieustannie dążą.  

Celem strategicznym Emitenta jest maksymalizacja obrotów przy jednoczesnym podnoszeniu rentowności 
działalności, co ma zostad osiągnięte przy pomocy zwiększenia finansowania realizowanych usług oraz w 
wyniku zatrudnienia kolejnego spedytora w celu zapewnienia obsługi dodatkowych obrotów. W realizacji 
zaplanowanego celu duże znaczenie ma obrana wcześniej strategia, zapewniająca przewoźnikom szybką 
zapłatę za wykonane usługi transportowe i kompleksową obsługę przewoźników.  

Istnieje ryzyko, że zwiększenie obrotów nie nastąpi w stopniu w jakim je zaplanowano. Wśród czynników, na 
które wpływ ma samo przedsiębiorstwo wyróżnid można np. niewystarczające określenie stopnia finansowania 
działalności, czy brak pracowników zapewniających ciągłośd obsługi przy zwiększonej ilości nowych zleceo.  

Elementem ograniczania ryzyka wystąpienia powyższych zagrożeo jest prowadzenie w Spółce bieżących analiz 
wszystkich czynników zewnętrznych i wewnętrznych, mających istotny wpływ na jej działalnośd. W razie 
wystąpienia braku nowych zleceo Emitent potrafi w odpowiedni sposób reagowad na zmieniająca się 
koniunkturę, wykorzystując wiedzę płynącą z wieloletniego doświadczenia działania i istnienia na rynku.  

1.1.2.  Ryzyko niskiego kapitału własnego 
Rozwój działalności wiąże się z posiadaniem odpowiedniej wielkości środków obrotowych, których 
zapotrzebowanie wzrośnie wraz ze wzrostem zleceo. Spowodowane jest to terminami płatności, ponieważ 
spływ należności za sprzedane usługi transportowe to około 45-120 dni, natomiast termin spłaty zobowiązao za 
wykonane usługi transportowe to 45 dni lub 10 dni w przypadku terminu skróconego przy dyskoncie na 
fakturze, co stanowi około 45 % wszystkich faktur. Pierwsze terminy są standardem w UE (120 dni we Włoszech 
– podstawowym kontrahencie Spółki), a drugi termin spłaty zobowiązao jest niemożliwy do wydłużenia, gdyż 
nie jest to akceptowane przez przewoźników. Dynamiczny rozwój to dodatkowe inwestycje w zwiększenie 
środków obrotowych, których realizacja może okazad się utrudnioną ze względu na niewystarczającą wysokośd 
kapitału własnego.  

Niska wartośd kapitału własnego wpływa na zmniejszenie wiarygodności w dialogu z kontrahentami lub 
chociażby z przedstawicielami instytucji finansowych, co rodzi  trudności w uzyskaniu kredytów bankowych.  

Pozyskanie środków pieniężnych poprzez emisję nowych akcji spowoduje zwiększenie kapitału, co pozwoli na  
dynamiczny rozwój działalności. 

1.1.3.  Ryzyko nieterminowości w realizacji zleceo oraz nieterminowych płatności 
Obecna struktura zleceo pozwala na terminową ich realizację, jednak planowany rozwój działalności poprzez 
zwiększenie obrotów może spowodowad trudności w postaci problemów ze ściągalnością należności bądź ich 
opóźnionym regulowaniem. 

Spółka w ciągu 8 lat swej działalności wypracowała wśród przewoźników oraz  kontrahentów opinię firmy 
rzetelnej, a przede wszystkim terminowej. Zwiększenie  finansowania mogącego obsłużyd większe obroty 
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będzie mied - wedle strategii spółki - przełożenie na wzrost liczby zleceo oraz umów z potencjalnymi 
Kontrahentami. 

W celu poprawy ściągalności należności kierownictwo wypracowało procedury monitoringu należności 
asekurując się dodatkowym ubezpieczeniem. Model opiera się na restrykcyjnej polityce windykacji, której 
głównymi cechami są: sądowne windykowanie należności już po 30-dniowym przeterminowaniu, sprawdzanie 
standingu finansowego każdego nowego kontrahenta w wywiadowniach gospodarczych np. Creditreform oraz 
stały nadzór nad spływem należności, którymi w firmie zajmuje się na bieżąco jeden, specjalnie oddelegowany 
pracownik. Dodatkowo cały generowany przez Spółkę obrót objęty zostaje ubezpieczeniem w jednym z dwóch 
Towarzystwach Ubezpieczeniowych, działających w sferze transakcji handlowych tj. KUKE lub Euler Hermes. 
Dzięki temu zabiegowi niewypłacalnośd kontrahentów niwelowana jest do poziomu 20% wartości faktur (czyli 
udział własny spedycji). 

1.1.4.  Ryzyko odejścia kluczowych pracowników 
Polityka kadrowa Spółki opiera się na pozyskiwaniu odpowiednich pracowników, którzy są szkoleni i wdrażani w 
oparciu o wewnętrzne procedury. Spółka rekrutując na konkretne stanowisko zawsze negocjuje warunki pracy i 
płacy, dążąc do znalezienia osób z doświadczeniem i odpowiednimi kompetencjami. Dotąd w firmie została 
wykształcona kadra dbająca o standardy i procedury wypracowane przez lata działalności przedsiębiorstwa, 
wypełniająca w odpowiedni sposób zadania, stawiane na poszczególnych stanowiskach pracy. Zawsze istnieje 
jednak ryzyko odejścia pracowników, którzy zostali wykwalifikowani przez Emitenta, co może spowodowad 
problemy w realizacji bieżącej działalności. Odejście poszczególnych osób z załogi rodzi koniecznośd 
poszukiwania nowych pracowników, a realizacja zadao wykonywanych na wolnych stanowiskach zostaje 
chwilowo rozdzielona na pozostałe osoby.  

Ryzyko niwelowane jest przez zawieranie z personelem dodatkowych umów o zakazie konkurencji. Rozwój 
działalności za pomocą pozyskanego kapitału i realizacja planowanego obrotu w wysokości 12,8 mln zł będzie 
wiązad się z koniecznością zatrudnienia nowego spedytora, którego wdrożenie szacuje się na 1,5 do 2 miesięcy. 

Pod uwagę należy wziąd również zagrożenie, jakim jest szeroki rynek pracy dla zawodowych kierowców 
samochodów ciężarowych, w konsekwencji czego pojawia się koniecznośd oferowania dotychczasowym 
pracownikom zadawalającego wynagrodzenia w celu zatrzymania ich w firmie. 

1.1.5.  Ryzyko nieodpowiedniego doboru i obniżenia jakości portfela Klientów 
Globalny kryzys gospodarczy spowodował, że wiele partnerów znalazło się w bardzo trudnej sytuacji 
finansowej. Problemy rynku przełożyły się na niewypłacalnośd kontrahentów. Ryzyko nieodpowiedniego 
doboru partnerów może skutkowad tym, że spłata należności za wykonane usługi może zostad opóźniona bądź 
nawet niemożliwa do zrealizowania. Innym przejawem pogorszenia portfela może byd drastyczny spadek 
zleceo. Trudna sytuacja na rynku zmuszała niejednokrotnie do podejmowania z kontrahentami wspólnych 
wysiłków, aby zapewnid odpowiedni wolumen zleceo oraz zabezpieczyd lub wyegzekwowad zapłatę za 
wykonane usługi. Miniony kryzys wyeliminował słabe i źle zarządzane firmy.  

Wzajemna pomoc oraz wsparcie w czasie odbudowującej się koniunktury  zacieśniła relacje pomiędzy 
kontrahentami i wieloma instytucjami pomocowymi dla sektora TSL. W efekcie czego wyklarował się całkiem 
nowy, jakościowo lepszy portfel klientów. Doświadczenie zdobyte w trudnych dla branży czasach, 
spowodowało, że Spółka w czasie rozmów z potencjalnymi partnerami dokładniej analizuje ich działalnośd, a w 
razie pojawienia się  problemów wie, jak za pomocą wypracowanych w czasie kryzysu metod, optymalizowad 
koszty związane ze spedycją.  

1.1.6.  Ryzyko związane z awariami technicznymi taboru i wypadkami 
komunikacyjnymi 
Przewoźnicy współpracujący ze spółką posiadają liczny nowoczesny tabor samochodów ciężarowych, 
stosowanych do przewozu różnego rodzaju ładunków na terytorium całej Europy. W związku z tym Emitent 
poprzez swoich przewoźników narażony jest na ryzyko wystąpienia usterek technicznych i wypadków 
komunikacyjnych. Specyfika prowadzonej działalności wiąże się z ewentualnością występowania awarii i 
związanymi z nimi  długotrwałymi naprawami, co w konsekwencji negatywnie wpływa na terminowośd 
świadczonych usług. W zależności od wielkości oraz skutków niebezpiecznych zdarzeo drogowych istnieje 
problem z likwidacją powstałych szkód oraz ze skomplikowanymi procedurami powypadkowymi w skali 
międzynarodowej.  
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Przy wykorzystaniu efektu skali, uszkodzony pojazd jednego przewoźnika zawsze może zostad zastąpiony 
pojazdem podstawionym przez innego przewoźnika, minimalizując straty. 

1.1.7.  Ryzyko nieprawidłowo sporządzonej dokumentacji przewozowej 
Działalnośd spedycyjna przy przewozach ładunków wymaga sporządzenia odpowiednich dokumentów 
przewozowych, których forma jest szczegółowo określona w regulacjach prawnych. Dokumentacja jest 
niezbędna do odpowiedniego zarządzania, sterowania, kontrolowania i zapewnienia przepływu odpowiednich 
informacji. Wyróżnia się dokumentację krajową i zagraniczną, przy czym ta druga jest bardziej złożona i 
skomplikowana, ponieważ stronami transakcji są dwa różne kraje, różniące się  mechanizmami politycznymi, 
ekonomicznymi czy prawnymi. W wyniku istniejących różnic Spółka narażona jest na ryzyko błędnego 
sporządzenia dokumentów przewozowych, bądź posiadanie niekompletnej dokumentacji. 

Wieloletnie doświadczenie i wdrożony program wspomagający pracę spedycji sprawia, że firma nie ma 
problemów z kompleksową obsługą dokumentów dla poszczególnych przewozów. Dodatkowo Emitent korzysta 
z porad radców prawnych specjalizujących się w transporcie i spedycji, którzy również śledzą zmiany 
dokonujące się zarówno w regulacjach krajowych jak również w krajach europejskich. 

1.1.8.  Ryzyko związane z koniecznością uzyskania licencji na świadczenie usług 
spedycyjnych 
1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy art. 8 pkt 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie 
drogowym (Dz. U. Nr 180, poz. 1497) w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Zgodnie z obowiązującą w 
nowym brzmieniu  ustawą o transporcie drogowym firmy spedycyjne muszą mied licencję na krajowy transport 
drogowy rzeczy. Emitent w dniu 28.09.2006 roku uzyskał wymaganą licencję dla świadczenia usług spedycji w 
krajowym transporcie drogowym, ważną do dnia 28.09.2056 roku. 
Licencja wspólnotowa na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy jest 
wydawana na mocy Rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku 
drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium paostwa członkowskiego lub w tranzycie 
przez jedno lub więcej paostw członkowskich (Dz.U. nr L 95 z 9.4.1992 str. 1). Licencja ta jako dokument 
imienny i nieprzenoszalny może byd cofnięta przez właściwy do wydania organ paostwa członkowskiego, gdy 
przewoźnik nie spełnił wszystkich warunków dotyczących korzystania z licencji oraz przekazał nieprawidłowe 
informacje w odniesieniu do danych potrzebnych do wydania lub przedłużenia licencji. Licencje wspólnotowe 
wydaje się w trybie decyzji administracyjnej na odnawialne 5-letnie okresy. Emitent posiada licencję na 
wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy, wydaną w dniu 17.10.2006 roku., 
ważną do dnia 17.10.2011 roku. Emitent w wymaganym terminie  będzie wnioskował  o przedłużenie ważności 
licencji wspólnotowej, a wystąpienie ryzyka jej nieuzyskania na następne 5 lat jest w opinii Emitenta znikome.  

1.1.9.  Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 
Po dopuszczeniu Akcji serii B i C Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu większościowy pakiet akcji 
Kupiec S.A. pozostanie nadal w posiadaniu dominującego akcjonariusza - założyciela Spółki Pana Leszka 
Wróblewskiego, który na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest w posiadaniu 81,07% udziału w 
kapitale zakładowym oraz 86,73% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Istnieje 
zatem ryzyko ograniczonej możliwości wpływu akcjonariuszy mniejszościowych na istotne i kluczowe decyzje 
dotyczące funkcjonowania i dalszej działalności Spółki, a w szczególności realizacji jej długoterminowej strategii, 
poprzez możliwośd przegłosowania wybranych projektów uchwał na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

1.1.10.  Ryzyko związane z jednoosobowym składem Zarządu Emitenta 
Statut Emitenta stanowi, że Zarząd Spółki składa się z jednego lub dwóch członków. Wraz z przekształceniem w 
spółkę akcyjną na stanowisko Prezesa został powołany Pan Leszek Wróblewski, który aktualnie jest jedynym 
członkiem organu. W związku z jednoosobową reprezentacją i prowadzeniem spraw Spółki samodzielnie, 
istnieje ryzyko wystąpienia trudności w wykonywaniu stosownych procedur w działalności.  

Zabezpieczeniem przed owym ryzykiem jest odpowiednio skonstruowana struktura organizacji, w której 
menedżerowie są dostatecznie doświadczeni, by podejmowad trudne i niezbędne decyzje, również na 
ewentualnośd dłuższej absencji osoby Prezesa oraz niemożliwy do przewidzenia utrudniony kontakt lub jego 
brak. 
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1.2.  Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim funkcjonuje Emitent 

1.2.1.  Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski i zmianą tendencji 
rynkowych w branży, w której działa Emitent 
Od 1989 r. gospodarka polska przechodziła wielkie przeobrażenia. Na stabilizację obecnej koniunktury wpływ 
miało zapewne również wejście do UE. Wzrost PKB pomimo globalnego kryzysu gospodarczego napawa 
optymizmem. Rozwój działalności Emitenta na rynku uzależniony jest między innymi od sytuacji 
makroekonomicznej i od koniunktury gospodarczej w Polsce. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o 
wahaniach wskaźników ekonomicznych w kraju, a tym samym decydujących o stanie branży spedycyjnej są: 
polityka gospodarcza rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej. 
Mają one wpływ m.in. na: system podatkowy, podaż pieniądza, wysokośd stóp procentowych i kursów 
walutowych, tempo wzrostu PKB, dynamikę wzrostu płac, poziom inflacji, wielkośd deficytu budżetowego i 
zadłużenia zagranicznego oraz stopę bezrobocia. Jakiekolwiek niekorzystne zmiany powyższych wskaźników 
makroekonomicznych w przyszłości mogą w negatywny sposób wpływad na działalnośd i wyniki finansowe 
Spółki Kupiec S.A.  

Zmiany w sytuacji makroekonomicznej Polski stanowią zespół czynników niezależnych od Emitenta, które 
oddziałują na jego sytuację gospodarczą i finansową. W przypadku niekorzystnych tendencji w tym obszarze i 
pogorszenia koniunktury gospodarczej istnieje realne ryzyko obniżenia przychodów, wyników finansowych i 
pogorszenia ogólnej sytuacji finansowej Emitenta. 

1.2.2.  Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych 
Działalnośd Kupiec S.A. koncentruje się na świadczeniu usług transportowych zarówno na terytorium Polski jak i 
Europy, głównie w takich krajach jak: Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia, Holandia. Przed 
kryzysem na rynku polskim działało wiele firm konkurencyjnych dla Emitenta, jednak wiele z nich nie 
przetrwało ciężkich dla tego sektora czasów. 

Obecnie znaczącą przewagą konkurencyjną Kupiec S.A. jest możliwośd elastycznego dostosowania oferty do 
potrzeb Klientów. Dodatkowo, zgodnie z doświadczeniem zdobytym w takcie trudnego dla branży okresu, 
Spółka jest w stanie przy zwiększonych obrotach obniżyd koszty własnej działalności wraz z cięciem swojej 
marży.  

1.2.3.  Ryzyko niezrealizowania prognoz finansowych 
Prognozy finansowe tj. zysk, obroty, jak również rentownośd, sporządzane są przez przedsiębiorstwa w oparciu 
o przyjęte strategie rozwoju działalności. Uzyskanie założonych wyników finansowych w prezentowanych przez 
Emitenta prognozach uwarunkowane jest stopniem realizacji strategii. Niewystarczająca liczba zleceo oraz brak 
nowych Klientów, trudna sytuacja w branży oraz w pozostałych sektorach gospodarki narodowej, od których 
uzależniony jest transport, wszystkie te czynniki mogą spowodowad, że wykonanie założonych prognoz będzie 
niemożliwe do zrealizowania. 

W celu zminimalizowania tego ryzyka prowadzona jest na bieżąco analiza działalności. W razie wystąpienia 
nieprzewidzialnych zdarzeo, kierownictwo będzie w stanie szybko zareagowad na zmiany zachodzące w 
otoczeniu, rewidując odpowiednio swoją strategię oraz prognozy finansowe. 

1.2.4.  Ryzyko związane ze wzrostem cen paliwa na światowych rynkach 
Branża transportowa szczególnie narażona jest na ryzyko wzrostu cen paliw. W ostatnich miesiącach ceny na 
stacjach biją rekordy zarówno na tych krajowych jak i europejskich. Coroczny wzrost paliw kojarzony jest z 
poszczególnymi datami w roku, zwłaszcza okresy przedświąteczny oraz przedwakacyjny. Coraz częściej jednak 
zwyżki cen zauważalne są w okresach, które w latach poprzednich charakteryzował brak wzrostu. Od 01 
stycznia 2011r. w Polsce obowiązuje podwyższony 23% podatek VAT (wcześniej 22%). Wzrost ten już wpłynął 
na wzrost cen paliw, co nie jest dobrą wiadomością dla branży jak i całej gospodarki. 

Cena paliwa to podstawowy czynnik decydujący o kosztach działalności firm spedycyjnych, co w konsekwencji 
może wiązad się ze wzrostem cen oferowanych usług transportowych. Wzrost cen usług może oznaczad dla 
Emitenta mniejszą ilośd zleceo, co z kolei jest niezgodne z założoną strategią rozwoju i może wpłynąd na 
pogorszenie wyników Spółki. Jednakże problem wzrostu cen paliw dotyczy całej branży transportowej i musi 
mied odbicie we wzrastających cenach frachtów pozyskiwanych przez Emitenta. 

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rynek-kapitalowy-w-Polsce-czyli-gdzie-spotykaja-sie-inwestorzy-1710221.html
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1.2.5.  Ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych 
Przychody Spółki w znacznym stopniu uzależnione są od wahao kursu Euro, ze względu na wysoki ok. 85% 
udział w sprzedaży transakcji zawieranych w europejskiej walucie. Należności w większości realizowane są w 
Euro, natomiast zobowiązania regulowane są w 83,22% w PLN, co sprawia, że ryzyko różnic kursowych jest 
bardzo dużym zagrożeniem dla działalności Emitenta. 

W wyniku negatywnych doświadczeo z 2008r. związanych z zabezpieczeniem różnic kursowych za pomocą 
instrumentów bankowych, Emitent nie stosuje dodatkowych zabezpieczeo przed tym ryzykiem. 

1.2.6.  Ryzyko związane ze zmianą regulacji prawnych 
System prawny w Polsce jest bardzo podatny na zmiany. Ciągłe modyfikacje prawa powodują, że nie jest ono 
stabilne i przewidywalne. Emitent narażony jest na nieoczekiwane zmiany regulacji prawnych w kraju, ale 
również w innych paostwach europejskich, w których świadczy usługi transportowe. Najczęściej zmienianymi i 
wpływającymi na działalnośd Emitenta są uregulowania odnoszące się do prawa handlowego, podatkowego, 
transportowego, prawa pracy czy ubezpieczeo. Należy zaznaczyd, że polskie prawo musi byd dostosowywane do 
prawa unijnego, co może powodowad zawirowania i nagłe zmiany w otoczeniu prawnym. Dodatkowym 
elementem ryzyka jest odmienna interpretacja przepisów przez Emitenta z wykładnią stosowaną przez organy 
paostwowe i administrację publiczną. Taka sytuacja może narazid spółkę na kary przewidziane prawem, które 
mogą się odbid na jej wynikach finansowych. 

Kupiec S.A. korzysta z wiedzy radców prawnych w celu zabezpieczenia się przed błędną interpretacją przepisów 
prawa, bądź przed przeoczeniem zmian w regulacjach wpływających na działalnośd Spółki. 

1.3.  Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

1.3.1.  Ryzyko związane z zawieszeniem notowao lub wykluczeniem akcji 
wprowadzonych do obrotu 

W sytuacji, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 
wskazujących na możliwośd zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpieczeostwa obrotu, dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu lub dochodzi do naruszenia 
interesów inwestorów, zgodnie z art.78 ust. 2-4 w zw. z art.16 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Organizator Alternatywnego 
Systemu Obrotu: 

a. wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie 
obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż 10 dni,  

b. zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc,  
c. wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe. 

Żądanie, o którym mowa w art.78  w ust. 2–4, powinno wskazywad szczegółowe przyczyny, które je 
uzasadniają. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z żądaniem, o 
którym mowa w art. 78 ust 2 -4 Ustawy o Obrocie. 
Poza tym istnieje ryzyko zawieszenia obrotu notowanymi instrumentami finansowymi przez Organizatora 
Alternatywnego Systemu na okres do trzech miesięcy w przypadku, gdy Emitent narusza przepisy obowiązujące 
w ASO, gdy wymaga tego bezpieczeostwo i interes uczestników Obrotu, bądź wynika to z woli Emitenta. 

Ponadto, zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V 
Regulaminu ASO, do których należą m.in.: 

 obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (§ 14 Regulaminu ASO),  

 obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych 
z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO),  

 obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO),  
wówczas Organizator Alternatywnego Systemu może: 

a. upomnied Emitenta, a informacje o upomnieniu opublikowad na swojej stronie internetowej, 
b. zawiesid obrót instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie,  
c. wykluczyd instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie. 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe Emitenta w przypadku 
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zaistnienia następujących okoliczności: 

 w przypadkach określonych przepisami prawa,  

 gdy zbywalnośd instrumentów finansowych stała się ograniczona,  

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, 
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 
tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Ryzyko wykluczenia z ASO może nastąpid również: 

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

 jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo 
uczestników obrotu, 

 wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 

 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.  
Nie ma pewności, że wymienione powyżej sytuacje nie wystąpią w przyszłości w odniesieniu do papierów 
wartościowych Emitenta. 

1.3.2.  Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta 
ze strony Komisji Nadzoru Finansowego 
Spółki, które są notowane na rynku NewConnect, na chwilę sporządzania Dokumentu Informacyjnego są 
spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wobec czego Komisja 
Nadzoru Finansowego posiada kompetencje w zakresie nakładania na Emitentów kar administracyjnych za 
nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub z Ustawy o ofercie publicznej. W przypadku nałożenia takiej 
kary, obrót papierami wartościowymi Emitenta może stad się utrudniony bądź niemożliwy. 

1.3.3.  Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości 
Inwestycje w akcje będące przedmiotem obrotu w ASO, generalnie cechują się większym ryzykiem od 
inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy też w skarbowe papiery wartościowe, ze 
względu na trudną do przewidzenia zmiennośd kursów akcji, zarówno w krótkim jak i w długim terminie. 
Poziom kursu oraz płynnośd obrotu akcji zależy od wzajemnych relacji podaży i popytu. Wielkości te są 
wypadkową nie tylko wyników finansowych osiąganych przez notowane spółki, ale zależą również m.in. od 
zmian wyników operacyjnych emitenta, od czynników makroekonomicznych, czy trudno przewidywalnych 
zachowao inwestorów. Nie można więc zapewnid, że osoba nabywająca akcje, będzie mogła je zbyd, po 
wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, w dowolnym terminie i po 
satysfakcjonującej cenie. 

Akcje emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu, nie ma więc pewności, że papiery wartościowe emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich 
wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 
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Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w  
Dokumencie Informacyjnym 

2.1.  Oświadczenie Emitenta 
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2.1.  Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 
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Rozdział 3.  Dane o instrumentach finansowych 
wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 

3.1.  Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości 
instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, 
wszelkich ograniczeo co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 
oraz zabezpieczeo lub świadczeo dodatkowych 

3.1.1.  Informacja o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu 
Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” wprowadza się na podstawie niniejszego 
Dokumentu Informacyjnego następujące instrumenty finansowe: 

 2.500.000 (dwa miliony piędset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda, 

 3.333.340 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści) sztuk akcji zwykłych na 
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda, 

 
Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 10 grudnia 2010 roku  Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników KUPIEC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, w sprawie 
przekształcenia KUPIEC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. 
Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 31.12.2010r. 

Łączna wartośd nominalna akcji serii B wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku 
NewConnect wynosi 250.000 zł (dwieście pięddziesiąt tysięcy złotych). Akcje serii B stanowią 6.98 % ogółu 
wyemitowanych przez Emitenta Akcji i dają prawo do wykonywania 3,8 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Dom Inwestycyjny TAURUS sp. z o.o. Autoryzowany Doradca Emitenta w dniu 21.02.2011r. na podstawie 
umowy kupna/sprzedaży nabył 1.500.000 (jeden milion piędset tysięcy) sztuk akcji serii B  po jednostkowej 
cenie 0,05 zł (pięd groszy) każda. 
 
Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 w sprawie wyłączenia prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii C oraz Uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 
Kupiec S.A. (Akt Notarialny Repertorium A numer 34/2011) z dnia 04.01.2011r.  

Łączna wartośd nominalna akcji serii C wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku 
NewConnect wynosi 333.334 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery). 
Akcje serii C stanowią 9,3 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta Akcji i dają prawo do wykonywania 5,06 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Cena emisyjna akcji serii C została określona na 0,30 zł (trzydzieści groszy).  
Subskrypcja prywatna odbywała się w dniach 07.02.2011 – 21.02.2011r..  
W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 3.333.340 sztuk akcji serii C. Akcje 
zostały objęte przez 18 osób fizycznych i 2 osoby prawne. 
Łączne wpływy do Spółki z tytułu emisji akcji serii C wyniosły 1.000.002 zł.  
Łączne szacunkowe koszty oferty wyniosły 76.000,00 zł. 
Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 26.05.2011. 

 
Tabela 3 Informacje dotyczące zakooczenia subskrypcji prywatnej akcji serii C 

1.  Daty rozpoczęcia i zakooczenia oferty prywatnej Seria C: 07.02.2011 – 21.02.2011r. 

2. Daty przydziału akcji serii C: 
Z uwagi na fakt , iż akcje serii  C zostały objęte w ramach 
subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w 

rozumieniu art. 439 K.S.H. 

3. Liczba akcji oferowanych  Seria C: 8.000.000 sztuk 
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4. Stopy redukcji Nie dokonano redukcji zapisu 

5. Liczba akcji objętych Seria C: 3.333.340 sztuk 

6. Ceny po jakiej akcje  serii C były nabywane Seria C: 0,30 zł 

7. Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje serii C 

 
Seria C:  20 

8. Liczba podmiotów , które objęły akcje serii C Seria C:  20 

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty 
finansowe w ramach 
wykonywania umów o subemisję 

Akcje serii  C nie były obejmowane przez subemitentów 

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały 
zaliczone do kosztów emisji 

76.000 zł 

a. Przygotowanie i przeprowadzenie oferty 66.000 zł 

b. Wynagrodzenia subemitentów Akcje serii  C nie były obejmowane przez subemitentów 

c. Sporządzenie Dokumentu Informacyjnego 10.000 zł 

d. Promocja oferty Nie poniesiono kosztów promocji oferty 

Źródło: Emitent 

3.1.2.  Uprzywilejowanie, ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów 
finansowych oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z 
instrumentami finansowymi 
Akcje Emitenta serii B i C wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect nie 
są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 KSH do art. 353 KSH.  

Wśród pozostałych akcji spółki, które nie będą na chwilę obecną wprowadzane do obrotu, wyróżnia się: 

a) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach 
od 1 do 30.000.000. 

Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w taki sposób, że każda akcja daje prawo do 
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

Nie jest ograniczona zbywalnośd akcji serii B i C. Akcje serii B i C nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeo ani 
świadczeo dodatkowych. 

3.1.3.  Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeo dotyczących obrotu akcjami Emitenta z wyjątkiem akcji 
imiennych. Ograniczenie obrotu akcjami imiennymi Emitenta wynika z §12 Statutu, który akcjonariuszom 
posiadającym akcje imienne nadaje prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych w terminie 
45 dni. Proponowana cena akcji nie może byd wyższa niż średnia cena z 60 dni sesyjnych, na których dokonano 
transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzieo wysłania propozycji nabycia akcji do pozostałych 
akcjonariuszy. 

Jeżeli w terminie 45 dni od wysłania zawiadomienia, żaden z akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie 
oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji 
imiennych mający zamiar zbyd akcje, może nimi swobodnie rozporządzad, o czym zostanie poinformowany 
przez Spółkę.  

W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo 
nabycia przysługiwad będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. 

W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale 
opisanym wyżej, nierównych akcji przysługiwad będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę. 
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3.1.4.  Ograniczenia umowne w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 
Nie istnieją żadne ograniczenia umowne w obrocie akcjami.  

3.1.5.  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 
równowartośd 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 
równowartośd 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 zostad przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - obowiązek zgłoszenia dotyczy 
zamiaru:  

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

 przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 
inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 
jednego lub więcej przedsiębiorców; 

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartośd 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. 

Na podstawie art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji:  

- jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpid przejęcie kontroli przez nabycie lub objęcie akcji, innych 
papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad 
jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10.000.000 euro; 

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

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

- następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąd 
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 
przejmowanego; 
- przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy 
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca 
nabywający częśd mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 
powinno byd zakooczone 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 zostad wydana, przedsiębiorcy, których 
zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 
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W oparciu o art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK, w drodze decyzji, 
wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonad 
koncentracji warunków określonych w ust. 2 - konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w 
szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.  

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może również w 
drodze decyzji nałożyd na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonad koncentracji obowiązek 
lub przyjąd ich zobowiązanie, w szczególności do: 
a) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
b)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,  
c) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi;  

Zgodnie z art. 19 ust. 2 oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. 

Na mocy art. 20 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 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.  
W przypadku jednak, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się 
ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzed pozytywny wpływ na 
gospodarkę narodową, Prezes Urzędu wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie takiej koncentracji, w 
wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona (art. 20 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów).  

Biorąc pod uwagę art. 21 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może uchylid 
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. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu orzeka co do istoty sprawy. Jednak jeżeli koncentracja 
została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może 
na mocy art. 21 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w drodze decyzji, określając termin jej 
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazad w szczególności:  
a) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 
b) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 
c) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie 

spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 21 ust. 3 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, że decyzja taka nie może byd wydana po upływie 5 lat od dnia 
dokonania koncentracji.  

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes 
UOKiK może nałożyd na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % 
przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, 
chodby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody (art. 106 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów).  

W oparciu o art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może również nałożyd 
na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartośd do 50.000.000 
euro, jeżeli, chodby 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 nałożyd na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartośd do 10.000 euro za każdy dzieo zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w 
sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów oraz koncentracji. Karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji (art. 107 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyd na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 
organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięddziesięciokrotności przeciętnego 
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wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru 
koncentracji (art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). W przypadku nie wykonania 
decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonad 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 wystąpid 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, stopieo oraz okoliczności 
uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

3.1.6.  Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 
20.01.2004 r. 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 
dokonad 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 (art. 1 ust. 2): 
a) gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, 
wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz 
b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro,  
chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie 
trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym Paostwie 
Członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy (art. 1 ust. 3):  
a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 
więcej niż 2,5 miliarda euro, 
b) w każdym z co najmniej trzech paostw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 
c) w każdym z co najmniej trzech Paostw Członkowskich ujętych dla celów lit .b łączny obrót każdego z co 
najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln EUR  oraz;  
d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,  
chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie 
trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym paostwie członkowskim.   

3.1.7.  Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o 
Ofercie publicznej oraz w Ustawie o Obrocie instrumentami finansowymi, które wraz z Ustawą o Nadzorze nad 
rynkiem kapitałowym zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa  o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, papiery wartościowe nie mają formy 
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dokumentu od chwili ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja), na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A 
(KDPW). Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz 
pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. 
Posiadacz rachunku papierów wartościowych może żądad wystawienia przez podmiot prowadzący taki 
rachunek (zwany „wystawiającym”), imiennego świadectwa depozytowego, które potwierdza legitymację do 
realizacji uprawnieo wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie 
mogą byd realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem 
prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego 
świadectwa może zostad wskazana częśd lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym rachunku (Art. 9 
ust. 1 i 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).  

Od chwili wystawienia imiennego świadectwa depozytowego – stosownie do Art. 11 ust. 1 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi – papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą byd 
przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem 
terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów 
wartościowych na tym rachunku.  

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty nie mogą wykorzystywad 
informacji poufnej, szczegółowo zdefiniowanej w art. 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  
Są to między innymi osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, 
posiadaniem w spółce akcji lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania 
zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.  

Są to w szczególności: 
a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, 
biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  
b) akcjonariusze spółki publicznej, lub  
c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcję opisane w pkt a/ powyżej – w podmiocie zależnym lub dominującym 
wobec Emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym 
podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 
d) maklerzy lub doradcy.  

Nie mogą wykorzystywad takiej informacji również osoby posiadające informację poufną w wyniku popełnienia 
przestępstwa, albo posiadające informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli 
wiedziały lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzied, że jest to informacja poufna.  
Osoby wymienione powyżej nie mogą również ujawniad informacji poufnej oraz udzielad rekomendacji lub 
nakłaniad inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 
których dotyczy ta informacja (Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).  

W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, zakaz wykorzystywania informacji poufnej dotyczy również osób fizycznych, które 
uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (Art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi).  

Wykorzystywaniem informacji poufnej – zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
– jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o 
informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 
innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodowad rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi, jeżeli instrumenty te: 
a) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek 
z innych paostw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, 
niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, 
albo  
b) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego 
paostwa członkowskiego, a ich cena lub wartośd zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny określonego w pkt 
1 instrumentu finansowego.  
c) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy 
transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, 
albo   
d) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a ich cena lub wartośd zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny określonego w pkt 3 instrumentu 
finansowego.   

Na podstawie art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, m.in. członkowie zarządu, rady 
nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne 
osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 
podobnym charakterze, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi, nie mogą nabywad lub zbywad na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji 
Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powiązanych. Nie mogą także dokonywad na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności 
prawnych, powodujących lub mogących powodowad rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w 
czasie trwania okresu zamkniętego.  

Na podstawie art. 159 ust. 1a Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, m.in. członkowie zarządu, rady 
nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne 
osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 
podobnym charakterze, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi, nie mogą działając jako organ osoby prawnej podejmowad czynności, 
których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby 
trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z 
nimi powiązanych albo podejmowad czynności powodujących lub mogących powodowad rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  

Przepisów art. 159 ust. 1 i ust. 1a Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi nie stosuje się do czynności 
dokonywanych (art. 159 ust. 1b Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi): 
1) przez podmiot prowadzący działalnośd maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, 
zleciła zarządzenie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w 
podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących 
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną 
przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo  
3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone 
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, 
albo  
4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo  
5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo  
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 
emitenta, pod warunkiem, że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem 
biegu danego okresu zamkniętego.  

Na wyżej wymienione osoby, które dokonują w czasie trwania okresu zamkniętego wskazanych wyżej 
czynności, Komisja Nadzoru Finansowego na mocy art. 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
może nałożyd w drodze decyzji karę pieniężną do wysokości 200.000 złotych chyba, że zaistniały okoliczności 
opisane w art. 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

 
Okresem zamkniętym jest (art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi):  

a) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną (wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) informacji 
poufnej dotyczącej Emitenta lub określonych w ust. 1 instrumentów finansowych, spełniających warunki 
określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do 
publicznej wiadomości, 
b) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy koocem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 
lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport,  
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c) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy dniem zakooczenia danego półrocza, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 
lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport, 

d) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy dniem zakooczenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 
1 pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany 
raport.  

Osoby: 

1) wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, 

2) inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały 
dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz 
kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój   i perspektywy 
prowadzenia działalności gospodarczej, 

 są zobowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz temu Emitentowi informacji o zawartych 
przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 
wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o 
dopuszczenie do obrotu na takim rynku (Art. 160 ust.1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).  

Na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała powyższy obowiązek, Komisja Nadzoru Finansowego – 
na mocy art. 175 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – może nałożyd, w drodze decyzji, karę 
pieniężną w wysokości 100.000 złotych, chyba że zaistniały okoliczności opisane w art. 175 ust. 1 pkt 1 lub 2 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. osoba ta: 

1) zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalnośd maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 
wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego 
zarządzania;  

2) przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzied o dokonaniu transakcji.   

Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w tym 
wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych 
w art. 39 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 161a ust. 1 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi).  

Natomiast zakazy, o których mowa w art. 156 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, odnoszą się 
również do informacji poufnych dotyczących papierów wartościowych będących przedmiotem oferty 
publicznej, które mają podlegad dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do 
alternatywnego systemu obrotu (art. 161a ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).  

Ustawa o ofercie publicznej zawiera pewne restrykcje co do obrotu akcjami Emitenta, jak również nakłada na 
podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie 
głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg obowiązków odnoszących się do 
takich czynności i zdarzeo.   

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

a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 
głosów w spółce publicznej, albo  
b) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w 
tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 
50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,  

c) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1 % 
ogólnej liczby głosów,  

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomid o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę nie później niż w 
terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzied.  

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej powyższe zawiadomienie powinno zawierad informacje o: 
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1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;  
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie 
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  
4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy 
od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane 
w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów; 
5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 
6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.  

W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformowad o tym Komisje Nadzoru 
Finansowego oraz Emitenta. (art. 69 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej).  

W oparciu o treśd art. 69 a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 tejże ustawy 
spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w 
związku z:  
1) zajściem innego niż czynnośd prawna zdarzenia prawnego; 
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

Jak stanowi natomiast ust. 2 w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiadomienie, o którym mowa w 
art. 69 ust. 1, zawiera również informacje o:  
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego 
osiągnie w wyniku nabycia akcji; 
2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Według treści art. 69a ust 3. obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są 
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy 
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywad prawo głosu i deklaruje zamiar 
wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz 
którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Zgodnie z art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywad prawa głosu z: 
1) 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 lub art. 72 
Ustawy o ofercie publicznej;  
2) 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 Ustawy o ofercie publicznej;  
3) akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o ofercie 
publicznej.  

Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad 
uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw (Art. 89 ust. 3 Ustawy o ofercie 
publicznej).  

Obowiązki publicznych wezwao, o których mowa w art. 72-74 Ustawa o ofercie publicznej – nie powstają w 
przypadku nabywania akcji wprowadzonych do alternatywnego sytemu obrotu, które nie są przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu. 
Powyższe wyłączenie znajduje zastosowanie w przypadku akcji Emitenta, gdyż żadna z tych akcji nie jest 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie, ani przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą byd akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w 
wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 
roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb 
postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie 
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instrumentami finansowymi.  

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:  

a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 
nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,  

b) funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:  
• inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  
• inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam 
podmiot,  

c) 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 
wykonywad prawo głosu na walnym zgromadzeniu,  
• przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu,  

d) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących 
pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,  

e) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej 
polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąd czynności 
powodujące powstanie tych obowiązków,  

f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki publicznej, w 
liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w 
tych przepisach.  

Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej w przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowiązki mogą byd 
wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.  

W oparciu o treśd art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt e), 
domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:  
• małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeostwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 
• osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 
• mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na 
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 
• jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.  
Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z (art. 87 ust. 
2 Ustawy o ofercie publicznej): 
• papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzad 
według własnego uznania.  
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków (art. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie 
publicznej):  
• po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, 
• po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 – 
wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,  
• wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 
wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 
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3.2.  Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze 
wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji 
instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji 
instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

Akcje serii B 

Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 10 grudnia 2010 roku  Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników KUPIEC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie w sprawie 
przekształcenia KUPIEC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. Akcje zostały 
zarejestrowane w KRS dnia 31.12.2010 r. 
 
Z Repertorium A numer 11.924/2010 
 

Uchwała nr 1 
z dnia 10 grudnia 2010 roku  

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KUPIEC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie w 
sprawie przekształcenia KUPIEC Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną.  

 
Działając na podstawie art. 563 ustawy z 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników spółki KUPIEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie postanawia co następuje:---------- 
 

§ 1. 

1. Dokonuje się przekształcenia KUPIEC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (Spółka 
Przekształcana) w Spółkę Akcyjną, która działad będzie pod firmą KUPIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie (Spółka 
Przekształcona).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ustala się, że kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił 3.250.000,- (trzy miliony dwieście pięddziesiąt 
tysięcy) złotych i będzie dzielił się na:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) 30.000.000,- (trzydzieści milionów) uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 
złotych (dziesięd groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,- (trzy miliony) złotych,------------- 

b) 2.500.000 (dwa miliony piędset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych 
(dziesięd groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000,- (dwieście pięddziesiąt tysięcy) złotych.--- 

3. W związku z tym, iż wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jednomyślnie wyrażają zgodę na przekształcenie 
spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną nie ustala się żadnej kwoty z wartości bilansowej spółki, z przeznaczeniem dla 
Wspólników, którzy nie będą uczestniczyd w Spółce Akcyjnej na podstawie art. 563 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, 
ponieważ obydwaj wspólnicy wyrażają uczestnictwo w przekształconej spółce akcyjnej.------------------------------------------- 

4. Wspólnicy zgodnie ustalają, że nie wprowadzają żadnych praw przyznawanych osobiście.---------------------------------------- 
 

§ 2. 

1. Powołuje się do Spółki Przekształconej jednoosobowy skład Zarządu w osobie:---------------------------------------------------------- 
(a) Leszek Wróblewski - Prezes Zarządu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej następujące osoby:----------------------------------------------------- 
(a) Sebastian Bogus  - Członek Rady Nadzorczej;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(b) Zygmunt Tabisz  - Członek Rady Nadzorczej;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(c) Artur Staśko  - Członek Rady Nadzorczej;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(d) Tomasz Żołądź   - Członek Rady Nadzorczej;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(e)  Adam Flaga  - Członek Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Z Repertorium A numer 3671/2011 

Uchwała nr 2/V/2011 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki KUPIEC Spółka Akcyjna   
z 04 maja 2011 roku   

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu  
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym przez  

Spółkę Giełda papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie  
akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii B. 
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§ 1. 

Działając na podstawie art.12 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r., nr 184, 
poz.1539, z późn. zm.) ( Dz.U. z 2009r., Nr 185 poz.1539 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 – 5 ustawy z 29 lipca 2005 roku o 
obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. z 2005., nr 183, poz.1538, z późo. zm. W tym Dz.U. z 2010 roku Nr 211 poz. 1384 
ze zm.) uchwala się, co następuje:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KUPIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wyraża zgodę na:------------------------ 

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu 
„NewConnect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. z 2005., nr 183, poz.1538, z późo. zm.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z/s w 
Warszawie ( GPW),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. ( KDPW),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005., nr 183, poz.1538, z późo. zm..------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KUPIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie upoważnia Zarząd Spółki do:-- 
1) podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji 
Spółki serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005., nr 183, poz.1538, z późo. 
zm.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie;------------------------ 

2) złożenia akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. ( KDPW), podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji 
Spółki serii B, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących 
rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii B stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r., nr 183, poz.1538, z późn. zm.).------------------------------------------------------ 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Akcje serii C 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji jest 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 

W dniu 04.01.2011r. na NWZA Spółki Kupiec S.A. (Akt Notarialny Repertorium A numer 34/2011) podjęto 
Uchwałę nr 1 w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii C, 
Uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz Uchwałę 
nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w 
Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C oraz PDA serii C.  
Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 26.05.2011. 

 
Z Repertorium A numer 34/2011 

 
Uchwała nr 1/2011 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki KUPIEC Spółka Akcyjna  

 z 04 stycznia 2011 roku  
w sprawie wyłączenia prawa poboru 

 dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii C. 
 

§1. 
          1.Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia 
wyłączyd w całości przysługujące Akcjonariuszom akcji serii A i B prawo poboru akcji przy emisji akcji serii C. ---------------------- 
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          2.Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji akcji serii C, jakim jest pozyskanie w 
drodze prywatnej oferty akcji serii C środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej 
przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – 
uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych 
akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

„Uchwała nr 2/2011 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 Spółki KUPIEC Spółka Akcyjna  
z 04 stycznia 2011 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C 

§1. 
          Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia podwyższyd kapitał zakładowy Spółki wynoszący  3.250.000,- (trzy miliony dwieście pięddziesiąt tysięcy) złotych 
o kwotę nie większą niż 800.000,- (osiemset tysięcy) złotych, do wysokości 4.050.000,- (cztery miliony pięddziesiąt tysięcy) 
złotych, poprzez emisję 8.000.000 (osiem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 
złoty (dziesięd groszy) każda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§2. 
            Akcje na okaziciela serii C zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej.  Akcje serii C zostaną 
pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. ----------- 

§3. 
1.Nominalna wartośd jednostkowa akcji nowej emisji oznaczonej jako seria C wynosi 0,10 złoty (dziesięd groszy). --- 
2.Nowe akcje serii C uczestniczyd będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do 
podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 01 stycznia 2012 roku. ----------------------------------------------------------- 
3.Nowe akcje serii C nie są uprzywilejowane. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do: --------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C, ---------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej, ------------------------------------------------------ 
3) Zawarcia umów o objęciu akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej. ------------------------------------------------- 
 

§4. 
           Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału 
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru 
sądowego – w związki z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------------ 

§5. 
           Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o 
dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki po przeprowadzeniu emisji akcji serii C.------------------------------------------ 

§6. 
           Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

„Uchwała nr 3/2011 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 Spółki KUPIEC Spółka Akcyjna  
z 04 stycznia 2011 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w 
Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C oraz PDA serii C. 

§1. 

           Działając na podstawie art.12 pkt 2 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 185 
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poz.1539 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 – 5 ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.: Dz.U. z 
2010 roku Nr 211 poz. 1384 ze zm.) uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------- 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KUPIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wyraża zgodę na: ----------------------- 

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C, a także „Praw do Akcji” serii C (PDA serii C) do obrotu 
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z/s w 
Warszawie (GPW),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) złożenie akcji Spółki serii C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. (KDPW), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz PDA serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
obrocie instrumentami finansowymi  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 §2.  

            Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KUPIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie upoważnia Zarząd Spółki do:  

1) podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji 
Spółki serii C oraz „Praw do Akcji” serii C (PDA serii C) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New 
Connect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, przez 
Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; --------------------------------------- 

2) złożenia akcji Spółki serii C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. (KDPW), podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie 
dematerializacji akcji Spółki serii C oraz PDA serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C, a także „Praw do Akcji” 
serii C (PDA serii C). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ze względu na błędny zapis w uchwale dokonano zmiany § 3 pkt 2 uchwały nr  2/2011 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia KUPIEC Spółka Akcyjna z 04 stycznia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w drodze emisji akcji serii C. Zmiana dotyczy konstrukcji zapisu odnoszącego się do terminu, od którego 
akcje serii C będą uczestniczyd w dywidendzie z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 
2011. 
 
Z Repertorium A numer 3671/2011 
 

Uchwała nr 1/V/2011 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki KUPIEC Spółka Akcyjna   
z 04 maja 2011 roku   

w sprawie zmiany § 3 pkt 2 uchwały nr  2/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
KUPIEC Spółka Akcyjna z 04 stycznia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału  

zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C 
 

§1. 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienid § 3 pkt 2 uchwały nr 2/2011 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia KUPIEC Spółka Akcyjna z 04 stycznia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 
drodze emisji akcji serii C i nadad mu następujące brzmienie:------------------------------------------------------------------------------------- 

„§ 3. 

 2. Nowe akcje serii C uczestniczyd będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do 
podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 01 stycznia 2011 roku.”----------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Z Protokołu Posiedzenia Zarządu Spółki KUPIEC S.A. 

„UCHWAŁA NR 1 
Zarządu Spółki KUPIEC S.A. 

z siedzibą w Tarnowie z dnia 06 lutego 2011 roku 
(w sprawie: emisji akcji serii C) 

 
§1. 

 
Działając na podstawie uchwały nr 1 i 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kupiec S.A. (Akt 
Notarialny Repertorium A numer 34/2011) z dnia 04.01.2011r., Zarząd Spółki KUPIEC S.A. uchwala następujące warunki 
przeprowadzenia emisji akcji serii C. 

§2. 

1. Nominalna wartośd jednostkowa akcji nowej emisji oznaczonej jako seria C wynosi 0,10 zł (dziesięd groszy). 
2. Cena emisyjna akcji serii C ustalona zostaje w wysokości 0,30 zł za każdą akcję. 
3. Nowe akcje serii C uczestniczyd będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału 
za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku. 
4. Termin przeprowadzenia subskrypcji prywatnej: od 07.02.2011 do 21.02.2011r. z możliwością przedłużenia. 
5. Akcje serii C zostaną w całości zaoferowane w trybie oferty prywatnej. 
6. Akcje serii C zostaną pokryte wkładem pieniężnym. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

3.3.  Daty, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 
W przypadku podjęcia przez właściwy organ uchwały w sprawie podziału zysku (pokrycia straty) oraz 
pozytywnej uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, akcje serii B i C uczestniczą w 
dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 01.01.2011 roku. 

Akcje serii A, serii B i serii C są tożsame w prawie do dywidendy. 

W dniu 31 maja 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę Nr 7 w sprawie podziału zysku 
netto osiągniętego w roku obrotowym 2010. 

Zysk netto osiągnięty za okres od dnia 01.01.2010 r. do 30.12.2010 r., w całości w kwocie 64.091,05 zł, został 
przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. 

3.4.  Prawa z instrumentów finansowych i zasady ich realizacji 
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:  

a)  prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych); 
b) prawo pierwszeostwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych) w 
przypadku nowej emisji,  z zastrzeżeniem art. 433 §2 Kodeksu  Spółek Handlowych; 
c) prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych; 
Szczegółowo, wszystkie uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 
 

3.4.1.  Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 

3.4.1.1.  Uprawnienia wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych 

Kodeks Spółek Handlowych, regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników 
(akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnieo związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach spółek 
czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze 
majątkowym i korporacyjnym. Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej za zwrotem kosztów 
jego sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych);  

 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, na 
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żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek 
Handlowych); 

 prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
tego zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 częśd 
kapitału zakładowego. Statut może upoważnid do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 § 1 KSH). 
Wyżej wymienione żądanie należy złożyd na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta 
(art. 400 § 2 KSH); 

  prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. 
Żądanie to powinno zostad zgłoszone Zarządowi Emitenta nie później niż na 14 dni przed 
wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi 21 dni. Żądanie 
powinno zawierad uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 
obrad. Żądanie może zostad złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). Statut zgodnie z art. 
401 § 6 może upoważnid do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad, przez 
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 1/20 kapitału zakładowego; 

 prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzieo rejestracji uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu) (art. 406¹ § 1 KSH). Jest to prawo o charakterze bezwzględnym, a jego 
gwarancją jest procedura zwoływania Walnego Zgromadzenia (art. 402, 402¹-402³, 405 KSH), a także 
możliwośd wytoczenia przez akcjonariusza bezzasadnie niedopuszczonego do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu, bądź nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu wskutek wadliwego zwołania 
zgromadzenia, powództwa przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 422 § 1 
i 2 KSH). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, 
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki 
publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
(art. 406² KSH). Akcje na okaziciela mające postad dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakooczeniem tego dnia. 
Zamiast akcji może byd złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku 
lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub paostwa 
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że 
dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 406³ § 1 KSH). Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje 
zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego 
przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH). Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na 
okaziciela spółki publicznej, powinno byd zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406³ § 2 KSH). 
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej 
spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 406³ § 1 KSH oraz wykazu 
sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o 
obrocie instrumentami finansowymi (art. 406³ § 6 KSH).  
Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyd w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywad prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału i 
wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno byd udzielone na piśmie pod 
rygorem nieważności oraz dołączone do księgi protokołów (art. 412¹-412² KSH); 
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 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu zarządu spółki oraz prawo do żądania 
sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, za 
zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może żądad 
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista 
powinna byd wysłana (art. 407 § 1¹ KSH);  

 prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia (art. 407 § 2 KSH); żądanie takie należy złożyd do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów 
wniosków powinno nastąpid nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem; 

 prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego 
Zgromadzenia (art. 410 KSH). Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób 
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych 
uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisad listę i 
wyłożyd ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna byd sprawdzona przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji (art. 410 § 2 KSH);   

 prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie stanowią 
inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut Spółki nie 
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy Spółki dysponujących powyżej jednej dziesiątej 
ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w 
drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki. Akcjonariusz 
spółki publicznej może oddad głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli 
przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia (art. 411¹ § 1 KSH); 

 prawo maksymalnej ilośd  głosów (art. 352 KSH). Jednej akcji nie można przyznad więcej niż dwa głosy. 
W przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym 
warunkom uprzywilejowanie to wygasa; 

 prawo do żądania tajnego głosowania, chodby przez jednego z akcjonariuszy obecnych lub 
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 
wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych (art. 420 § 2 KSH); 

 prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 
Artykuł 385 § 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną 
piątą kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej przez 
najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut 
przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym 
Zgromadzeniu tę częśd akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na 
Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyd 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 przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą 
kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej 
nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wyboru Rady Nadzorczej;  

 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, zawierającej wypis z protokołu 
wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez 
akcjonariuszy, a także prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 
3 Kodeksu Spółek Handlowych);  

 prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze 
wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu Spółek 
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Handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyd przeciwko Spółce powództwo o 
uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem 
uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie 
niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub 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; wymóg głosowania nie 
dotyczy akcjonariusza akcji niemej (art. 422 § 2 KSH). Zgodnie natomiast z art. 424 § 2 KSH w 
przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieśd 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. Sąd rejestrowy 
może zawiesid postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz 
skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwośd przedstawienia argumentów 
przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego 
powództwa; 

 prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych), przysługuje akcjonariuszom 
uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie 
powinno byd 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. Sąd 
rejestrowy może zawiesid postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której 
akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwośd przedstawienia 
argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia 
jego powództwa; 

 prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji 
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia 
informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH powinien odmówid 
udzielenia informacji, gdy mogłoby to wyrządzid szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub 
spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówid udzielenia informacji, jeżeli 
udzielenie informacji mogłoby stanowid podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej 
bądź administracyjnej (art. 428 § 3 KSH). Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie 
informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytao 
przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art. 428 § 4 KSH). Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w 
uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielid akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego 
informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd 
jest obowiązany udzielid 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 udzielid 
akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeo wynikających z przepisu art. 428 § 
2 KSH (art. 428 § 6 KSH).  
W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie 
informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich 
przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu 
Zgromadzeniu mogą nie obejmowad informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych 
podczas Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 7 KSH); 

 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 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyd w terminie tygodnia od zakooczenia Walnego 
Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz 
może również złożyd wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji 
udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem (art. 429 § 2 Kodeksu Spółek 
Handlowych); 
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 prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody przeciwko członkom władz Emitenta lub 
innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych);  

 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu Spółek Handlowych); 

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także 
prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową, będącą również akcjonariuszem 
Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 
pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także 
akcjonariuszem Emitenta.  

Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądad również 
ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, albo liczby udziałów lub 
głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na 
podstawie porozumieo z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny złożone byd 
na piśmie.  

Odpowiedzi na pytania określone w art. 6 § 4 KSH należy udzielid akcjonariuszowi oraz właściwej spółce 
kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło 
do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano Walne Zgromadzenie, bieg terminu do 
jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakooczyło się Walne Zgromadzenie. Od 
dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie 
może wykonywad praw z akcji  w spółce kapitałowej, o której mowa w art. 6 § 4 zdanie pierwsze KSH (art. 6 § 5 
KSH). 

3.4.1.2.  Uprawnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi 

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dokumentem potwierdzającym fakt 
posiadania uprawnieo inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo 
depozytowe, które może byd wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W 
takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje 
roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu Spółek 
Handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego oraz imiennego zaświadczenia o 
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej wystawionego przez podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże 
akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 

W art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki 
publicznej, posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do 
złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego 
zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). 
Akcjonariusze mogą w tym celu żądad zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądad 
umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Wobec 

niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do 
spraw szczególnych, albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, 
wnioskodawcy mogą wystąpid o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do 
Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o ofercie publicznej).  

3.4.1.3.  Uprawnienia o charakterze majątkowym 

Do uprawnieo majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  

 prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podstawie art. 347 Kodeksu Spółek 
Handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki 
wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, który może byd wyznaczony na dzieo 
powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia 
powzięcia uchwały (art. 347 § 2 KSH w zw. z art. 348 § 3 KSH). Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk 
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rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Zasady te należy stosowad przy uwzględnieniu 
terminów określonych w regulacjach KDPW. 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 odbyd się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
powinno odbyd się w terminie do kooca czerwca. Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą 
w formie raportów bieżących. Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących 
sposobu podziału zysku (w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla 
niektórych akcji), tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Statut Emitenta nie zawiera 
postanowieo odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób 
odmienny od postanowieo Kodeksu Spółek Handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie 
u Emitenta obowiązywad będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi 
zastosowanie dla spółek publicznych:  

W oparciu o postanowienia § 124 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent zobowiązany jest 
poinformowad KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach D i W nie później 
niż 10 dni przed dniem D, a  także przesład do KWDP odpis uchwały właściwego organu spółki w tych sprawach 
(uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia dywidendy).  

Zgodnie z treścią § 124 pkt 3 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w terminie o którym mowa powyżej 
Emitent przekazuje ponadto: 

a) KDPW – informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz 
konta na których w KDPW rejestrowane są te akcje,  

b) uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które 
dywidenda nie będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji.  

Jeżeli w powyższym terminie, Emitent nie będzie w stanie określid liczby akcji własnych, na które dywidenda nie 
będzie wypłacana, wówczas jest on zobowiązany przekazad KDPW oraz właściwym uczestnikom informacje, o 
których mowa w lit. a i b, najpóźniej do dnia D.  

Zgodnie z § 124 pkt 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dzieo W (tj. dzieo otrzymania przez uczestnika, dla 
którego KDPW prowadzi konto ewidencyjne, świadczenia w papierach wartościowych, lub dzieo, w którym 
środki pieniężne będące przedmiotem świadczenia zostały przeniesione na rachunek pieniężny) może 
przypadad najwcześniej 10 dnia pod dniu D (tj. takim dniu, że konta ewidencyjne i stany kont istniejące z 
upływem tego dnia są podstawą dla ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeo z papierów 
wartościowych i wielkości tych świadczeo).  

Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej 
następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW 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 na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób 
uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku 
dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych 
ograniczeo w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący 
osobami fizycznymi, mogą, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów 
międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystad z możliwości pobrania od nich przez 
Emitenta, podatku od dywidendy. Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę na terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i 
prawną), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 % uzyskanego 
przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z 
krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu 
akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej. Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o 
kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z zastosowaniem właściwej stawki), a następnie przekazana na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w 
sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub nie pobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod 
warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca 
siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, 
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyd ustaleniu przez 
płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosowad stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, 
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bądź zwolnienie, czy też potrącid podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych. Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie 
postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały 
redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądad stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego 
podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.  

Roszczenie o wypłatę dywidendy – jako roszczenie majątkowe – ulega przedawnieniu, zgodnie z art. 117, 118 i 
120 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, po upływie 10 lat licząc od dnia terminu wypłaty dywidendy.  
 prawo pierwszeostwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych): w 

przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom Emitenta 
przysługuje prawo pierwszeostwa 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 (433 § 6 KSH). Natomiast w interesie 
Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawid 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały 
wymaga:  

-  większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,  
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym do 
publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii 
Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji 
bądź sposób jej ustalenia.  
Powyższe wymogi zgodnie z art. 433 § 3 KSH nie mają zastosowania, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału 
zakładowego stanowi, że: 
- nowe akcje mają byd objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania 
ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w 
uchwale,  
- nowe akcje mają byd objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, 
nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.  

 prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1 KSH, o ile inaczej nie 
uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, bądź statut, 
likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks Spółek Handlowych przewiduje 
możliwośd wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego spółki o uzupełnienie 
liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów (art. 463 § 2 KSH),  

 prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek 
Handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakooczyd interesy bieżące spółki, 
ściągając jej wierzytelności, wypełnid zobowiązania ciążące na spółce i upłynnid majątek spółki, o czym 
mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki 
może nastąpid podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i 
wezwaniu wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie 
do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z 
akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkośd wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego 
akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartośd posiadanych przez niego akcji.  

 prawo do rozporządzania akcjami; przez rozporządzenie akcją należy rozumied przede wszystkim jej zbycie 
(przeniesienie własności na nabywcę) oraz inne rozporządzenia, takie jak ustanowienie na niej zastawu lub 
prawa użytkowania oraz wydzierżawienie. We wszystkich powołanych wyżej przypadkach przedmiotem 
rozporządzenia są: prawa wynikające z akcji, nie zaś dokument akcji. Nie przekreśla to jednak faktu, że 
zbycie akcji jest czynnością realną, tzn. do skutecznego przeniesienia własności akcji na nabywcę niezbędne 
jest przeniesienie posiadania dokumentu akcji, zaś w przypadku akcji zdematerializowanych – dokonanie 
odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. Zbycie akcji jest dopuszczalne na mocy art. 
337 § 1 KSH, który brzmi: „Akcje są zbywalne”, ponadto jest on konsekwencją kapitałowego charakteru 
spółki akcyjnej. Podstawą prawną dopuszczalności ustanowienia użytkowania na prawach (w tym na 
prawach z akcji) jest art. 265 § 1 KC, zaś w przypadku zastawu jest to art. 327 KC. W okresie, gdy akcje 
spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów 
wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 
finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).  
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3.5.  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 odbyd się w terminie 6 miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za 
ostatni rok obrotowy wysokośd dywidendy, dzieo ustalenia prawa do dywidendy oraz dzieo wypłaty dywidendy 
(art. 348 § 3 KSH). 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 dzieo ustalenia prawa 
do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzieo prawa do dywidendy oraz dzieo 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. 

W oparciu o postanowienia § 124 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent zobowiązany jest 
poinformowad KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach D i W nie później 
niż 10 dni przed dniem D, a  także przesład do KWDP odpis uchwały właściwego organu spółki w tych sprawach 
(uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia dywidendy). Termin ustalenia dywidendy i termin 
wypłaty należy uzgodnid uprzednio z KDPW.  

Zgodnie z § 124 pkt 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dzieo W (tj. dzieo otrzymania przez uczestnika, dla 
którego KDPW prowadzi konto ewidencyjne, świadczenia w papierach wartościowych, lub dzieo, w którym 
środki pieniężne będące przedmiotem świadczenia zostały przeniesione na rachunek pieniężny) może 
przypadad najwcześniej 10 dnia pod dniu D (tj. takim dniu, że konta ewidencyjne i stany kont istniejące z 
upływem tego dnia są podstawą dla ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeo z papierów 
wartościowych i wielkości tych świadczeo). Wypłata dywidendy będzie następowad za pośrednictwem systemu 
depozytowego KDPW.  

Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej, 
następuje poprzez postawienie przez Emitenta w terminie W do godz. 11.30 do dyspozycji KDPW środków na 
realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym (§ 
130 pkt 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW), a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych 
od Emitenta na poszczególne rachunki pieniężne lub rachunki bankowe uczestników bezpośrednich (§ 130 pkt 
2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW), którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.  

Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych 
Spółki, jej zapotrzebowania na środki finansowe oraz wymogów adekwatności kapitałowej obowiązujących 
firmy inwestycyjne. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest 
przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW. 

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

3.6.1.  Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia 
podatku dochodowego (w wysokości 19 %) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają 
siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka 
podatku jest taka sama (19 %), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta 
z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 

3.6.2.  Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 
Emitenta od osób prawnych 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat 
należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierad, w dniu 
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku 
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przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 
podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 
Rzeczpospolita Polska paostwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym paostwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt 1,  

4. spółka, o której mowa w pkt. 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 
od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 
mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a Ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych).  

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu 
udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po 
dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa 
powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) 
z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu,  w którym po raz 
pierwszy skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust 4 b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

3.6.3.  Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 
Emitenta od osób fizycznych 
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, jako płatnik pobierad w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany 
podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeo) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy 
lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5 a i 13 oraz art. 30 a ust. 1, z 
zastrzeżeniem ust. 5 - w wysokości 19 %. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie na 
rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania 
podatku.  

Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z udziału w zyskach osób 
prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:  
a) dochód z umorzenia udziałów lub akcji,  
b) wartośd majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,  
c) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartośd kwot 
przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,  
d) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach 
ilościowych,  
e) w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców 
(akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,  
f) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez 
wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona 
na dzieo podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub 
nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z 
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art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania 
przychodów jest wartośd lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub 
nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca 
wartośd nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) 
przed podziałem,  
g) wartośd niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki 
osobowe; przychód określa się na dzieo przekształcenia. 

Art. 24 ust. 5d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że dochodem z umorzenia udziałów 
lub akcji w spółkach mających osobowośd prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z 
umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; 
jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia 
spadku lub darowizny. 

3.6.4.  Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 
Emitenta od zagranicznych osób prawnych i fizycznych 
Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 % przychodu spoczywa na biurze maklerskim w 
przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów 
zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:  

1. osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 
2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i  

2. osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 
ust. 2 a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

Zasady opodatkowania oraz wysokośd stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w 
zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą byd zmienione postanowieniami umów o 
unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub 
zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu 
podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie 
przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z 
właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo nie pobranie podatku zgodnie z 
taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów 
podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej (art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).  

W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30 a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu 
opodatkowaniu albo nie pobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania dla celów 
podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.  

Na podstawie artykułu 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku dochodowego 
zwolnione są dochody z dywidend oraz inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
które łącznie spełniają następujące warunki:  

1. wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym niż 
Rzeczpospolita Polska paostwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym paostwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;  

3. spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w 
kapitale spółki wypłacającej te dochody;  

4. spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
(udziałów) akcji w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej 
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siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W 
przypadku niedotrzymania warunku posiadania (udziałów) akcji w tej wysokości, nieprzerwanie przez okres 
dwóch lat Spółka, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
będzie zobowiązana do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych 
w art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 19 % dochodów (przychodów), 
do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od 
następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. (art. 22 ust. 4b Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych).  

Przepisy z art. 20-22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się                               z 
uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita 
Polska (art. 22 a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).  

Emitent bierze odpowiedzialnośd za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz 
inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
podlegają opodatkowaniu w Polsce.  

3.6.5.  Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 

3.6.5.1.  Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. 
kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie 
lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na 
zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które 
sprzedały akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc 
deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do 
wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów 
uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym 
od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące 
tego roku.  
Podatnik może również wybrad uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową 
jest możliwe pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania 
lub siedzibie podatnika za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy 
organ administracji podatkowej. 

3.6.5.2.  Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowośd prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowośd prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana częśd, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu (art. 30 
b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 
odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z 
nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 30 
b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych 
tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.  

Zgodnie z art. 30 b ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dochodem, o którym mowa w 
art. 30 b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest osiągnięta w roku podatkowym:  

1. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a 
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  
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2. różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 
o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 a 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

3. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

4. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających 
osobowośd prawną, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 
23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

5. różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowośd 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana częśd, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1 e Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Po zakooczeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 
45 ust. 1 a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazad dochody uzyskane w roku 
podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w 
art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody  z 
realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowośd prawną 
oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowośd prawną albo wkładów w spółdzielniach w 
zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana częśd, i obliczyd 
należny podatek dochodowy (art. 30 b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

Zgodnie z art. 30 b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 

3.6.5.3.  Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Sprzedaż papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy 
ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 101 
poz. 649).  

W myśl art. 9 pkt 9 sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 
• firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 
• dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 
• dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 
• dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, 
jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego stanowią czynności 
cywilnoprawne zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Jednak, gdy akcje dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez korzystania z 
pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności 
cywilnoprawnych od takiej transakcji, określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b wynosi 1 %. W terminie 14 dni od dnia 
powstania obowiązku podatkowego należy uiścid podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyd deklarację 
w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od 
czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.   

3.6.5.4.  Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, 
podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:  
a) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem 
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 
b) prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  
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Wysokośd stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieostwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 
darczyocą i obdarowanym. 

3.6.5.5.  Odpowiedzialnośd płatnika podatku 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od 
podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek nie 
pobrany lub podatek pobrany, a nie wpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. 
Odpowiedzialnośd ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się 
wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy 
podatnika. 
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Rozdział 4. Dane o Emitencie 
 
4.1.  Dane Emitenta 

Tabela 4 Dane teleadresowe Spółki Kupiec S.A. 

Nazwa (Firma): Kupiec S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Tarnów 

Kod pocztowy 33-100 

Województwo małopolskie 

Adres: ul. Rolnicza 41A 

Telefon: +48 (14) 655 65 37 

Faks: +48 (14) 628 33 49 

E-mail: biuro@kupiec.az.pl 

WWW: www.kupiec.az.pl  

NIP: 8732941947 

REGON: 852650451 

KRS: 0000373682 

                      Źródło: Emitent 

4.2.  Wskazanie czasu trwania Emitenta 
Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony. 

 

4.3.  Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony 
Emitent 
Emitent został utworzony i działa na podstawie Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dn. 15.09.2000r. (Dz. U. Nr 
94, poz. 1037 z późn. zm.). 

Kupiec Spółka Akcyjna została utworzona w wyniku przekształcenia Kupiec Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Kupiec Spółka Akcyjna zgodnie z art. 551 KSH w związku z art. 557 KSH oraz uchwałą nr 1 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Tarnowie zawartą w akcie notarialnym z dnia 10 grudnia 2010r. sporządzonym przez notariusza Piotra Sumarę 
w kancelarii notarialnej w Dąbrowie Tarnowskiej REP. A nr 11924/2010. 
 

4.4.  Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego 
rejestru, a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie 
wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze 
wskazaniem organu, które je wydał 
Na mocy postanowienia Nr sygn. KR.XII NS-REJ.KRS/13342/10/610 wydanego w dniu 31.12.2010r. przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 
0000373682. 

 

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, Emitent posiada dwie licencje. 

 Licencja Nr 0105474 na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, wydana przez 

http://www.kupiec.az.pl/
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Prezydenta Miasta Tarnowa w dniu 28.09.2006r., ważna do dnia 28.09.2056r.; 

 Licencja Nr TU-005718 na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego 
rzeczy, wydana z upoważnienia Ministra Transportu przez Głównego Specjalistę w Departamencie 
Dróg i Transportu Drogowego w dniu 17.10.2006r. w Warszawie, ważna do dnia 17.10.2011r. 

 

4.5.  Opis historii Emitenta 

Tabela 5 Syntetyczna  historia Emitenta 

2002r. 

Utworzenie i powołanie w grudniu 2002r. Spółki Jawnej jako firmy rodzinnej. Pierwszymi wspólnikami a zarazem 
udziałowcami Spółki byli Jolanta Wróblewska (50% udziałów), Beata Kupiec (29% udziałów) oraz Michał Kędziora (21% 
udziałów); 

Od samego początku spółka zajmowała się transportem oraz spedycją krajową i międzynarodową; 

2003r. 

Przychody Spółki wyniosły 1.120.560,61 zł, 
 Zysk brutto wyniósł  89.413,28 zł; 

2004r. 

Przychody: 3.151.797,92 zł, 
Zysk brutto: 6.033,44 zł; 

2005r. 

Październik 2005r. nastąpiła zmiana udziałowców spowodowana znacznym pogorszeniem wyników Spółki. Udziały Beaty 
Kupiec i Michała Kędziory zostały wykupione przez Halinę Wróblewską; 

Prowadzenie i zarządzanie działalnością Spółki zostało powierzone Leszkowi Wróblewskiemu synowi Haliny Wróblewskiej; 

Przychody: 2.745.417,10  zł, 
Zysk brutto: 35.989,29 zł; 

2006r. 

Wdrożenie nowej strategii rozwoju działalności opierająca się na rozwoju spedycji międzynarodowej. W ramach tej 
działalności Spółka nawiązała owocną współpracę z przewoźnikami zapewniając ich pełną i profesjonalną obsługę. Jako 
priorytet w procedurach wprowadzono nacisk na terminowe i sprawne płatności względem dostawców usług. Zabieg ten 
spowodował wyraźne zwiększenie wiarygodności Spółki wśród partnerów; 

Wrzesieo 2006r. nastąpiło przekształcenie ze Spółki Jawnej w Spółkę z o.o.. Prezesem Zarządu Spółki został Leszek 
Wróblewski, dotychczas zarządzający poprzednikiem prawnym; 

Przychody: 2.875.100,48 zł, 
Zysk brutto: 87.827,03 zł; 

2007r. 

Podpisanie umowy z firmą Euler Hermes o ubezpieczenie należności, co pozwoliło na pozyskiwanie zleceo transportowych 
od dostawców z UE rozliczanych w walucie europejskiej; 

Wzrost efektywności poprzez zoptymalizowanie kosztów transportowych. Wprowadzono kompleksową obsługę 
zarządzania taborem TIR-ów przewoźników, z którymi Spółka współpracuje. Profesjonalna obsługa spowodowała, że auta 
po dostarczeniu ładunków do celu nie wracały puste lecz korzystały z kolejnych zleceo przy powrocie do miejsca z którego 
wyruszyły; 

Przychody: 7.647.339,12 zł, 
Zysk brutto: 222.969,20 zł; 

2008r. 

Dynamiczny rozwój Spółki. 

Przychody: 14.515.800,73 zł, 
Zysk brutto: 1.283.344,37 zł; 
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2009r. 

Kryzysowy rok 2009 pozostaje nie bez wpływu na obroty i zyski Spółki. Odciska swoje piętno po pierwsze: na obrotach 
Spółki zaniżonych przez ostrożne dobieranie zleceniodawców usług transportowych ze względu na ich standing 
wypłacalności, po drugie: na zyskach ze względu na ujemne różnice kursowe i spadającą marże w szczególności pod koniec 
roku. 

Trudny czas dla całej branży firma wykorzystała do poprawy procedur dotyczących bezpieczeostwa transakcji finansowych, 
a w szczególności do redukcji kosztów jakimi obarczone jest prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Przychody: 11.751.302,95 zł, 
Strata: -295.856,00 zł; 

2010r. 

Czas dużych przemian w przedsiębiorstwie. Zmiana udziałowców Spółki. W miejsce dotychczasowych udziałowców Haliny 
Wróblewskiej i Jolanty Wróblewskiej, nowym udziałowcem zostaje dotychczasowy Prezes Leszek Wróblewski (94%) oraz 
jego brat Piotr Wróblewski (6%); 

Wniesienie przez nowych wspólników aportu co sprawiło podniesienie kapitału Spółki oraz jej zdolności kredytowej; 

Pierwsze oznaki poprawy koniunktury w branży przejawiające się zwiększającymi się zyskami Spółki 

Podniesienie kapitału Spółki do kwoty 3.250.000 zł; 

Grudzieo 2010r. nastąpiło przekształcenie ze Spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną; 

Przychody:  9.138.367,59 zł, 
Zysk brutto: 69.655,05 zł; 

   Źródło: Emitent 

 

4.6.  Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta 
oraz zasady ich tworzenia 

Kapitał zakładowy 
Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3.583.334,00 zł (trzy 
miliony piędset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) i dzieli się na 30.000.000 akcji 
uprzywilejowanych serii A, 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 3.333.340 akcji zwykłych na 
okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda. 

Akcje serii C zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej zostały pokryte w całości wkładami 
pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

 
Tabela 6 Struktura kapitału zakładowego Kupiec S.A.  

Seria akcji 
Nominał 

(PLN) 
Ilośd akcji 

Kapitał akcyjny 
(PLN) 

% Liczba głosów % 

Seria A (imienne) 0,10 30.000.000 3.000.000,00 83,72 60.000.000 91,14 

Seria B (zwykłe) 0,10 2.500.000 250.000,00 6,98 2.500.000 3,80 

Seria C (zwykłe) 0,10 3.333.340 333.334,00 9,30 3.333.340 5,06 

Razem  35.833.340 3.583.334,00 100 65.833.340 100 

Źródło: Emitent 
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Wykres 1 Kapitał zakładowy Kupiec S.A. 

 

                    Źródło: Emitent  

Kapitał zakładowy został opłacony w pełni. 

Zgodnie §  45 Statutu Spółki, Spółka tworzy: 

- kapitał zapasowy,  
- kapitał rezerwowy,  
- kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,  
-  fundusze celowe.  
 

Kapitał zapasowy 
Wysokośd kapitału zapasowego jest uzależniona od corocznych odpisów z zysku  jak również od nadwyżki 
środków pozyskanych z emisji akcji ponad ich wartośd nominalną, a pozostałych po pokryciu kosztów emisji.  

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy w spółkach akcyjnych przelewa się co najmniej 8 % zysku za 
dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 
Na dzieo 30.12.2010r. kapitał zapasowy Spółki wynosi 1.098.615,23 zł.  

Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe  
Tworzone są na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 

Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych 
Tworzony jest w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych 
przez Spółkę w sposób przewidziany przepisami prawa. 

Wynik netto 
Na dzieo 30.12.2010r. wynik finansowy netto Spółki wyniósł: 64.091,05 zł. zł. 

4.7.  Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy został pokryty w całości.  

4.8.  Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 
realizacji przez obligatariuszy uprawnieo z obligacji zamiennych lub z obligacji 
dających pierwszeostwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji 

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeostwa do objęcia w przyszłości 
nowych emisji. 

 

4.9.  Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na 
podstawie  statutu przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia 
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kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może byd 
podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału 
zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może 
byd jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 
Zgodnie z § 13 Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do trzydziestego września dwa tysiące 
trzynastego roku (30.09.2013r.) do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.437.500 zł (dwa miliony 
czterysta trzydzieści siedem tysięcy piędset), która to kwota stanowi kapitał docelowy.  

4.10.  Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były 
notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi 
kwity depozytowe 
Instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe nie były dotychczas 
notowane na żadnym rynku papierów wartościowych. 

 

4.11.  Podstawowe informacje na temat powiązao organizacyjnych lub 
kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalnośd, ze 
wskazaniem istotnych 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 

Należy zaznaczyd, iż Pan Sebastian Bogus członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie Prezesem Domu 
Inwestycyjnego TAURUS Sp. z o.o. pełniącego funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Emitenta. 

Ponadto Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o.o. posiada 1.500.000 (jeden milion piędset tysięcy) sztuk akcji 
zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięddziesiąt tysięcy). Akcje te stanowią 4,19 
% w kapitale zakładowym i dają prawo do wykonywania 2,28 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. 

Tabela 7 Powiązanie organizacyjne Emitenta 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa J.W. Leszek Wróblewski 

NIP 873-231-67-70 

REGON 851776575 

Numer KRS - 

Adres siedziby 33-100 Tarnów, ul. Rolnicza 41 a 

Tel/faks 14 655 65 36 

Telefon 14 655 65 36 

Adres strony www - 

Źródło: Emitent  

Firma J.W. Leszek Wróblewski to jednoosobowa działalnośd gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną, 
Pana Leszka Wróblewskiego, który jednocześnie wykonuje funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Działalnośd ww. 
firmy opiera się na świadczeniu usług windykacyjnych i w tymże zakresie obsługuje Spółkę Kupiec S.A. 

Oprócz wskazanych powyżej nie występują inne istotne powiązania majątkowe, organizacyjne ani personalne 
pomiędzy Spółką i osobami wchodzącymi w skład organów Spółki oraz głównymi akcjonariuszami Spółki a 
Autoryzowanym Doradcą. 

4.12.  Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub 
usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem 
poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, 
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poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży 
ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności 
Kupiec S.A. jest firmą spedycyjną o ugruntowanej pozycji w branży TSL (transport – spedycja – logistyka). 
Spedycja jest gałęzią wyspecjalizowaną w dziale transportu, która obejmuje szereg czynności wykonywanych 
oraz organizowanych przez spedytorów. Spółka skupia swoją działalnośd na obsłudze spedycji ładunków 
neutralnych na zlecenie Klientów przy współpracy z przewoźnikami transportowymi na terenie Unii 
Europejskiej. Głównymi krajami, z którymi dokonywana jest międzynarodowa wymiana handlowa za pomocą 
transportu samochodowego, są: Polska, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, kraje 
Skandynawskie, Grecja i Turcja. 

Większośd krajowych spedytorów działa w imieniu własnym bądź zleceniodawcy, jednak sposób prowadzenia 
działalności firmy Kupiec polega na zaspokojeniu potrzeb i wymagao przewoźników, których to usługi są 
oferowane i sprzedawane Klientom Emitenta. Wykwalifikowani spedytorzy organizując przewóz ładunków 
opracowują trasy przejazdu przy maksymalnej minimalizacji kosztów. W celu zoptymalizowania kosztów oraz 
efektywności usług transportowych, przewoźnikom oferowane są długie trasy przejazdowe ustalane w taki 
sposób, by przebiegały szybkimi autostradami, co w zamiarze ma gwarantowad terminowośd realizacji usług. 
Na podstawie zgłaszanych przez Klientów zamówieo, zjazd do kraju jest realizowany przez kolejne zlecenie lub 
klika zleceo. 

W sektorze TSL po ciężkim okresie dekoniunktury upadło wiele firm transportowych, co spowodowało, że przy 
coraz większej ilości zleceo przewozu towarów występuje niewystarczająca podaż usług transportowych. Wiele 
przedsiębiorstw przewozowych zmaga się z brakiem odpowiednich środków finansowych, dlatego terminowe 
regulowanie płatności przez Emitenta przyczyniło się do nawiązania owocnej współpracy z wieloma 
przewoźnikami. Kupiec S.A. oferuje im dogodne warunki partnerstwa.  
Wypracowana kooperacja z wieloma partnerami, sprawia, że Spółka jest konkurencyjna, zarówno pod 
względem cenowym jak i jakościowym. 

Zlecenia przewozu towarów realizowane są dla wielu europejskich producentów działających w różnego 
rodzaju branżach. Wysoką jakośd realizowanych usług zapewnia nowoczesny program wspomagający spedycję 
„SOZ Drogowy” uznanej na rynku firmy COMP-WIN z Poznania. Program wpłynął w znaczący sposób na 
poprawę działalności firmy począwszy już od etapu pozyskiwania Klientów, aż po samą realizacje usług 
spedycyjnych. W stadium poszukiwania zleceniodawców program sprawdza wiarygodnośd kredytową, a 
następnie na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez Klientów przelicza opłacalnośd współpracy z nimi. 
Podczas świadczenia usług system wspiera prace spedytorów, czuwając nad sprawnym i zgodnym z 
wewnętrznymi regulacjami,  przestrzeganiem obowiązujących, wewnętrznych procedur. Podczas samego 
przewozu towarów, dzięki komunikacji z kierowcami za pomocą sms-ów generowanych przez platformę, 
program monitoruje miejsce znajdowania się poszczególnych przesyłek. 

W celu zwiększenia efektywności oferowanych usług Emitent wypracował dla swoich przewoźników najbardziej 
wydajne trasy, które stale poddawane są monitorowaniu i przyrównywaniu do ciągle doskonalonych, nowych 
szlaków. Główna marszruta wiedzie z Polski do Włoch, następnie do Anglii i z powrotem do Polski. Droga ta 
składa się w 40% z bezpłatnych autostrad, co pozwala na redukcję kosztów kontrahentów. Następnym 
czynnikiem logistycznym wpływającym na zmniejszenie wydatków jest przejazd przez Luksemburg, gdzie ceny 
paliwa należą do jednych z mniejszych w całej Europie. Doświadczenie logistyczne jest zatem niezwykle 
istotnym elementem wpływającym na możliwośd zwiększenia obrotów. Obecnie wielu producentów stara się 
poprawid swoje wyniki minimalizując koszty działalności, dlatego Emitent kładzie szczególny nacisk na 
profesjonalną i przemyślaną obsługę swoich zleceo i jest w stanie odpowiednio dopasowad  ofertę do 
indywidualnych potrzeb Klientów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości oferowanych usług. 
 
 
Charakterystyka źródeł przychodów  

Dwa główne źródła przychodów Spółki stanowią sprzedaż usług transportowych zleceniodawcom oraz sprzedaż 
towarów zakupionych przez przewoźników przy pomocy przekazanych kart paliwowych (paliwo, opłaty za 
autostrady). 
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Wykres 2 Struktura obrotów Emitenta 

 
                              Źródło: Emitent 

 
Z biegiem lat Spółka wyspecjalizowała i ugruntowała swą aktywnośd w jednej sferze, którą jest spedycja. W 
2008r. poboczna działalnośd polegająca głównie na sprzedaży kart paliwowych stanowiła 5,42% obrotów, 
natomiast w 2010r. już tylko 3,74%. Skupienie świadczenia usług w zakresie spedycji wykształciło główny profil 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ostatnim roku obrotowym wkład usług transportowych w przychody 
wyniosły aż 96,26% 
 
Wykres 3 Struktura pozyskiwania i sprzedaży usług transportowych 

 
                                                 Źródło: Emitent 

Spedycja, która stanowi główne źródło dochodów to przede wszystkim zlecenia pozyskiwane i sprzedawane na 
rynkach zagranicznych. Na przestrzeni ostatnich trzech lat proporcja usług kształtowała się na średnim 
poziomie 85% usług z rynków zagranicznych do 15% usług z rynku krajowego. 

Wykres 4 Udział krajów europejskich w obrotach ze spedycji 

 
                                                   Źródło: Emitent 
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Włochy to kraj, z którego w ostatnich latach pochodziło najwięcej zleceo od Klientów. W 2010r. udział 
zamówieo z Włoch to ok. 46%; w 2009r. to 35%, w 2008r. to 43%. Niższy wkład w usługach spedycyjnych w 
2009r. z Włoch został spowodowany przez proporcjonalne zwiększenie zamówieo z Niemiec i krajów 
Beneluksu. Jest to duży rynek zbytu traktowany przez Emitenta jako całośd, którego udział w spedycji KUPIEC 
S.A. w 2009r. wyniósł ok. 34% tj. o ok. 9 punktów procentowych więcej niż w latach 2008 i 2009. 

Spółka nie jest uzależniona od pojedynczych Klientów oraz od konkretnej branży. Struktura portfela klientów 
kształtuje się w taki sposób, że miesięczne obroty z poszczególnymi kontrahentami nie przekraczają 5% ogółu. 
Podobnie wygląda sytuacja z proporcją w obrotach ze względu na branże działalności. Spółka nie odnotowuje 
dominacji przewozu poszczególnych ładunków. Transportowane są towary neutralne z wielu sektorów 
gospodarek narodowych, ładowane na paletach, stanowiące najpopularniejszy obecnie typ ładunku 
przewożonego za pomocą transportu samochodowego w Europie. 

Wybrane dane finansowe 

Tabela 8 Wybrane dane finansowe 

Wybrane dane 
finansowe 

2009* 2010* 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

11.751.302,95 9.138.367,59 

EBITDA -103.314,79 419.998,17 

Amortyzacja 35.569,88 53.851,6 

Zysk z działalności 
operacyjnej 

-138.884,67 366.146,57 

Zysk brutto -295.856,01 69.655,05 

Zysk netto -295.856,01 64.091,05 

Kapitał (fundusz) 
podstawowy 

50.000,00 3.250.000,00 

Kapitał (fundusz) 
własny* 

1.148.615,23 4.412.706,28 

Suma bilansowa 3.834.599,89 6.988.770,26 

Liczba akcji/udziałów 50 32.250.000 

Zysk na jedną 
akcję/udział 

-5917,1202 0,0020 

Wartośd księgowa na 
akcję/udział 

22972,3046 0,13682 

Źródło: Sprawozdania finansowe 

Tabela 9 Wybrane wskaźniki finansowe 

Wskaźniki Formuła wskaźnika 
Wartości 
zalecane 

2009* 2010* 

Długu 
kapitał obcy 

kapitał własny 
<233% 233,85 58,38 

Ogólnego 
zadłużenia 

Kapitał obcy 
Pasywa ogółem 

<70% 70,05 36,86 

Płynności bieżącej 
Zapasy+należn. krótk. +śr.pien.  

Zobowiązania krótk. 
1,4-2,0 142,78 167,52 

Płynności szybkiej 
Należn. krótk. +śr.pien. 

Zobowiązania krótk. 
0,8-1,0 142,78 167,52 

Rentownośd 
sprzedaży 

Wynik ze sprzedaży 
Przychody ze sprzedaży 

max 0,43 4,16 

Rentownośd brutto 
sprzedaży 

Wynik brutto 
Przychody ze sprzedaży 

max -2,52 0,76 

Rentownośd netto 
sprzedaży 

Wynik netto 
Przychody ze sprzedaży 

max -2,52 0,70 

Rentownośd netto 
aktywów 

Wynik netto 
Suma aktywów 

max -7,72 0,92 

Rentownośd netto 
kapitału własnego 

Wynik netto 
Kapitał własny 

max -25,76 1,45 
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Rotacja należności 
w dniach 

Średnia wartośd należności z 
tytułu dostaw i usług *365 

Przychody ze sprzedaży 
 

- 109 91 

Rotacja zapasów w 
dniach 

Średnia wartośd zapasów*365 
Przychody ze sprzedaży 

- 
83 102 

Rotacja zobowiązao 
w dniach 

Średnia wartośd zobowiązao z 
tytułu dostaw i usług *365 

Przychody ze sprzedaży 
- 103 53 

Okres konwersji 
gotówki w dniach 

Rotacja należności + Rotacja 
zapasów - Rotacja zobowiązao 

min 
89 140 

Źródło: Sprawozdania finansowe 

*- wyniki poprzednika prawnego Kupiec sp. z o.o. 

4.13.  Strategia rozwoju Emitenta 

Misja 

Misją Spółki jest postrzeganie pracy spedycji z punktu widzenia korzyści przewoźnika (nie tylko cenowych) i 
przez to rozwijanie się razem z nim. 

Zarząd Emitenta dysponuje skonkretyzowaną wizją rozwoju spółki w ciągu najbliższych kilku lat. Na podstawie 
zestawienia silnych i słabych stron można stwierdzid, jakie czynniki zadecydowały o tym, że firma zdołała 
przetrwad ciężki okres dla branży. Zestawienie szans i zagrożeo związanych z sytuacją makro i mikro 
ekonomiczną otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, pozwala na przedstawienie perspektyw dla 
osiągnięcia planowanych celów i rozwoju działalności. 

Pozycja na rynku 

Działalnośd Spółki w 2007r. przyniosła satysfakcjonujące zyski, które zostały wypracowane na podstawie 
opracowanej przez kierownictwo strategii działania. W 2008r. nastąpiło silne zakorzenienie obranej we 
wcześniejszych latach polityki działania, polegającej na dokonywaniu szybkich płatności oraz oferowaniu 
kompleksowej obsługi przewoźników. Kiedy wydawało się, że działalnośd firmy czeka sukcesywny rozwój, rok 
2009 przyniósł nieoczekiwane zmiany. Kryzys globalny spowodował, że w 2009r. Emitent został zmuszony do 
ciągłego obniżania stawek dla przewoźników, ale zarządzający zdawał sobie sprawę, że brak współpracy z 
przewoźnikami zagrażał utratą wielu zleceo, narażając tym samym firmę na niewyobrażalne straty. Odważne 
posunięcie ze strony Spółki przejawiające się spadkiem rentowności, wpłynęło jednak korzystnie na kontakty 
biznesowe i  ugruntowanie dobrych relacji z przewoźnikami. To właśnie sukcesywnie wypracowana, stała i 
owocna współpraca z klientami jest największym sukcesem i atutem w działalności Emitenta. Decyzja o cięciu 
marż - jak się okazało - nie była bezpodstawna, gdyż pozwoliła na udane przetrwanie dekoniunktury w branży. 
Działanie to miało również swoje głębsze dno, przejawiające się w przeświadczeniu, że marże nie będą ciągle 
spadały, a po przeczekaniu trudnego okresu przyjdą lepsze czasy, które pozwolą na ponowne zwiększanie 
zyskowności przy równocześnie zwiększających się przychodach. Rok 2009 przyniósł stopniowe, proporcjonalne 
do niższych obrotów i marż, redukowanie kosztów działalności, szczególnie tych stałych. Kolejny rok  to 
kontynuacja polityki obniżania kosztów działalności. Początek roku 2010 nie był korzystny dla rozwoju 
działalności Emitenta, ze względu na brak wystarczających środków finansowych wynikających również z 
trudności uzyskania finansowania z banków. Sytuacja diametralnie odwróciła się w drugiej połowie roku, kiedy 
to otwarcie nowych linii kredytowych umożliwiło zamknięcie 12 miesięcy 2010 roku z dodatnim wynikiem 
finansowym. W ocenie Zarządu Emitenta pokonanie szeregu niekorzystnych procesów wywołanych kryzysem, 
wpłynęło na zdobycie olbrzymiego doświadczenia, pozytywnie przeobraziło spółkę, oraz spowodowało 
„zahartowanie się” zaistniałą sytuacją. 
 
Identyfikacja celów 

Celem nadrzędnym spółki Kupiec S.A. jest utrzymanie wysokiego poziomu oferowanych usług i dużej 
skuteczności w działaniu, przy jednoczesnej korelacji rozwoju swojej działalności z rozwojem działalności 
współpracujących z Emitentem przewoźników.  

Kluczowymi założeniami strategicznymi dla osiągnięcia celu nadrzędnego jest: 
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 umacnianie dobrych relacji z kluczowymi partnerami w kraju i zagranicą, 

 utrzymanie krótkich terminów spłaty należności, 

 osiągniecie poziomu 12,8 mln zł obrotów rocznych w roku 2011, 

 zwiększenie zatrudnienia w dziale spedycji. 
 

W dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów pomóc ma: 

 zwiększenie finansowania działalności, 

 szybkie, sprawne i terminowe wykonywanie usług, 

 profesjonalne doradztwo. 
 
W działalności Kupiec S.A. pracownicy przede wszystkim dbają o zaspokojenie potrzeb i zadowolenie 
przewoźników, jednocześnie dążąc do utrzymania pozytywnych relacji we współpracy z Klientem. 

Dotychczasowym Klientom Spółka udowodniła, że posiada profesjonalną, fachową załogę, zdolną do wykonania 
zobowiązao w sposób bezbłędny, a przede wszystkim szybki i zgodny z oczekiwaniami. Równie kompleksową 
obsługę zapewnia nowym potencjalnym zleceniodawcom. 

Spółka zakłada systematyczny rozwój działalności na większą skalę oraz wzrost dochodowości poprzez 
zwiększanie konkurencyjności i dostępności usług. 

Przewidywany jest również wzrost zatrudnienia w dziale spedycji  i poszerzenie kompetencji zespołu, co ma 
umożliwid obsługę planowanego wzrostu obrotów. 

Rozwój Emitenta oparty jest o tzw. strategię Maxi – Mini, która jest charakterystyczna dla firm podatnych na 
negatywne zdarzenia zewnętrzne nie pozwalające wykorzystad posiadanych atutów. Firma zatem musi 
wzmacniad swoje atuty i minimalizowad niekorzystny wpływ otoczenia.  

 

Analiza SWOT 

Mocne strony: 

 oferta ukierunkowana na przewoźników, 

 wyselekcjonowany wysokiej jakości portfel Klientów o mocnych fundamentach, 

 doświadczenie i możliwośd elastycznego dostosowania się do potrzeb Klientów, 

 nowoczesne technologie IT, 

 rzetelnośd, terminowośd i bezpieczeostwo dostarczanych ładunków, 

 efektywna i uporządkowana struktura organizacyjna, 

 dywersyfikacja przychodów. 

Słabe strony: 

 Zbyt wąski asortyment, 

 Niewystarczające środki na finansowanie inwestycji, 

 Niewykreowany jeszcze wizerunek firmy, 

 Uzależnienie od kondycji i rozwoju innych sektorów gospodarki narodowej. 

Szanse: 

 Duże możliwości zwiększenia obrotów przy zwiększonym finansowaniu, 

 Zwiększenie zasięgu działania przez wejście na nowe rynki, 

 Zmniejszenie się udziału transportu kolejowego w ogólnym transporcie, 

 Duży, chłonny rynek, 

 Możliwośd nawiązania kontaktów i zleceo z nowymi partnerami np. w zakresie ładunków częściowych. 

Zagrożenia: 

 Wysokie ceny paliw oraz tendencje do ich dalszego wzrostu, 

 Silne wahania kursu waluty europejskiej Euro, 

 Polityka celna paostwa, 

 Przejmowanie polskich przedsiębiorstw przez silniejsze firmy zachodnie. 
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Perspektywy rozwoju 

Perspektywy rozwoju Spółki Kupiec S.A. są bardzo duże, a celem jest maksymalizacja obrotów Emitenta 
realizowana w oparciu o stałą, wypracowaną na przestrzeni ostatnich lat lojalną współpracę  z  przewoźnikami i  
klientami, przy jednoczesnym zwiększaniu marż, a w konsekwencji zdecydowana poprawa rentowności 
prowadzonego biznesu. 

Spółka, w porównaniu z rokiem 2010, planuje w 2011r. zwiększyd swoje obroty o 40%, a realizacja 
przewidywanego wzrostu przychodów ma przynieśd aż czterokrotne zwiększenie osiągniętych zysków. 
Posiadana obecnie infrastruktura jest w stanie obsłużyd nawet 5 krotnie większe obroty, przede wszystkim z 
pomocą doświadczonej kadry menedżerskiej, biurowej i wykwalifikowanych spedytorów. Do obsługi 
intensywnego wzrostu obrotów Emitent przygotował się już w czasie bardzo zyskownego roku 2008. 
Wprawdzie kolejny, kryzysowy rok 2009 odcisnął swoje piętno na obrotach i zyskach spółki, ale jednocześnie 
był bodźcem do usprawnienia przedsiębiorstwa pod względem organizacyjnym. W trakcie recesji  Emitent 
przeprowadził liczne redukcje kosztów stałych prowadzonej działalności i wdrożył praktyczne procedury 
dotyczące bezpieczeostwa transakcji finansowych.  
Uwzględniając aspekt funkcjonalności działania Emitent dysponuje specjalistycznym programem 
wspomagającym spedycję wraz z aplikacją umożliwiającą łącznośd z kierowcami przewoźników oraz posiada 
wśród klientów nienaganną opinię spedycji sprawdzonej, użytecznej i dokonującej terminowych płatności. 

Poza dobrym przygotowaniem organizacyjnym, warunkiem dynamicznego zwiększenia obrotów jest 
zintensyfikowanie finansowania działalności bieżącej. W wyniku uplasowania emisji prywatnej akcji w ilości 
mniejszej od pierwotnie zakładanej i pozyskania niewystarczającej ilości środków finansowych dla realizacji 
zakładanej strategii, Emitent nie wyklucza pozyskania dodatkowych środków pieniężnych z innych źródeł 
finansowania zewnętrznego. Działanie takie zapewniłoby znaczne zwiększenie planowanych przychodów w 
roku  2011,  co przy odpowiednich marżach korzystnie wpłynęłoby na przyszłe zyski Emitenta. 

Transport jest jednym z najważniejszych działów dla gospodarek krajów całego świata. Pomimo prób 
ograniczenia tego sektora na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, potencjał transportu samochodowego 
ciągle rośnie co sprawia, że perspektywa jego rozwoju jest bardzo duża. 

Rolą spedycji jest pośredniczenie pomiędzy zlecającymi transport a przewoźnikiem. Spedycje zarabiają na 
swoich kontaktach, obracając głównie informacją. W przypadku spadku obrotów możliwa jest szybka redukcja 
kosztów, a marżę reguluje się na bieżąco korygując stawki oferowane przewoźnikom. 

Jedynym czynnikiem ograniczającym rozwój działalności Emitenta jest brak finansowania. Zbyt niski stopieo 
środków obrotowych może negatywnie wpłynąd na finansowanie zleceo, które wpływają na zwiększenie 
obrotów. 

Potencjał rozwoju Emitenta można identyfikowad na podstawie perspektyw rozwoju branży transportu, które 
przedstawia Strategia Rozwoju Transportu sporządzona przez Ministerstwo Infrastruktury w lipcu 2010r.. 
Głównym celem przedstawionego planu jest zwiększenie dostępności transportowej, poprawa bezpieczeostwa 
uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i 
przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. 
 
Rysunek 1 Cele szczegółowe Strategii Rozwoju Transportu 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Transportu – Założenia. Ministerstwo Rozwoju Transportu. Lipiec 2010. 
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W szczegółowych celach dla branży ujęto konkretnie branżę TSL, której rozwój przewiduje się w oparciu o 
zrealizowanie takich zadao jak: 

 Promocja polskiej logistyki za granicą, 

 Wspieranie badao prowadzących do lepszego poznania potrzeb polskich przedsiębiorstw z branży TSL, 

 Szkolenie wykwalifikowanych kadr branżowych w tym TSL. 

 
Prognoza wyników 

Przy uwzględnieniu środków pozyskanych z prywatnej emisji akcji oraz stanu sektora transportu i spedycji 
Emitent pozytywnie ocenia możliwośd osiągnięcia celów strategicznych. Na podstawie prognozowanych 
wskaźników makroekonomicznych na 2011r., opublikowanych przez Ministerstwo Finansów dokonano 
prognozy wyników finansowych Emitenta. Przedstawione prognozy wskaźników makro na 2011r. wskazują na 
3,5% wzrost PKB; 3,7% wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w sektorze 
przedsiębiorstw. 

W związku z opracowaną strategią rozwoju i prognozowanymi wskaźnikami Emitent planuje osiągnąd w 2011r. 
następujące wyniki finansowe: 

Wykres 5 Prognoza przychodów ze sprzedaży Spółki Kupiec S.A. na 2011r. (w tys. zł) 

 

                                                      Źródło: Emitent 

Wykres 6 Prognoza zysku/straty netto Spółki Kupiec S.A. na 2011r. (w tys. zł) 

 

                                         Źródło: Emitent 
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Spółka Kupiec S.A. planuje w 2011r. osiągnąd przychody ze sprzedaży o 40% wyższe aniżeli w 2010r. na 
poziomie 12.793.714,63 zł. Realizacja przewidywanych przychodów ma wpłynąd na ponad czterokrotny wzrost 
zysku netto do wartości 282.426,49 zł. 

Planowane obroty zostały ustalone na poziomie 88 % obrotów z 2008 roku i 109% obrotów zrealizowanych 
przez spółkę w 2009 roku. Lata kryzysu 2009 i 2010 znacząco zmniejszyły przychody spółki, jednakże 
doświadczenie i zaufanie przewoźników pozostało. 

Przedstawione prognozy przychodów ze sprzedaży wynikają z założenia obsłużenia dodatkowych 12 zestawów 
przewoźników, co możliwe jest dzięki kwocie 1 mln złotych pozyskanej z emisji akcji serii C. 

Przy ustaleniu  prognozowanych przychodów ze sprzedaży wzięto pod uwagę możliwe do osiągnięcia przychody 
wynikające ze zdolności obsłużenia zleceo przez dotychczas współpracujących z Emitentem przewoźników oraz 
możliwe do osiągnięcia obroty uzyskane w wyniku nawiązania współpracy z dwunastoma nowymi 
przewoźnikami. 

Na dynamiczny wzrost prognozowanego zysku netto ma wpływ podjęcie szeregu czynności zmierzających do 
wzrostu efektywności prowadzonej działalności. Wyniki przedstawione za I kwartał 2011 roku (wzrost o 100% w 
porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku) pokazują widoczne efekty poprawy rentowności 
będącej wynikiem wprowadzonych jeszcze w 2010 roku cięd w kosztach, kontynuowanych do chwili obecnej. 
Dodatkowo środki pozyskane z emisji prywatnej akcji otworzyły Spółce możliwości renegocjacji kosztów umów 
kredytowych (zmniejszenie kosztów o 2200 zł/miesiąc) i renegocjowanie umowy factoringu (zmniejszenie o 
5000 zł/miesiąc). W połowie 2011 roku kooczą się dwie umowy leasingowe (zmniejszenie o 4150 zł/miesiąc). 
Strategia zwiększenia obrotów przy jednoczesnym obniżaniu kosztów stałych zgodnie z wyliczeniami ma 
przynieśd zadowalające zyski na poziomie 282 tys. złotych. 

4.14.  Otoczenie rynkowe Emitenta 
Rynek transportu – spedycji - logistyki (TSL) jest jedną z branż, która w znaczący sposób zyskała na wejściu do 
Unii Europejskiej. Wydarzenie to pozwoliło na pełne otwarcie granic z krajami należącymi do Wspólnoty, co 
zostało doskonale wykorzystane przez przedsiębiorstwa działające w tej gałęzi gospodarki narodowej. Po 
sześciu latach przynależności Polski do Unii Europejskiej można uznad, że ze względu na dogodne usytuowanie 
naszego kraju na kontynencie powszechnie traktowanym jako szlak komunikacyjny pomiędzy wschodnią a 
zachodnią częścią Europy, to właśnie branża transportowa/spedycyjna w największym stopniu skorzystała na 
zaistniałych zmianach.  

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na rozwój branży transportu, spedycji i logistyki było powstanie na 
terenach znajdujących się przy największych drogach krajowych dużych magazynów oraz centrów 
logistycznych. 

Rozwój branży w latach 2008 i 2009 w porównaniu do pierwszych lat po wejściu do UE w dużym stopniu uległ 
zahamowaniu. Wpływ na recesję sektora miał zapewne kryzys rynków finansowych na całym świecie. Według 
prognoz rok 2010 okazał się rokiem wyjścia z dekoniunktury lat poprzednich. 

W branży transportowej wyróżnia się jej poszczególne gałęzie. Ze względu na własnośd dzieli się ją na publiczną 
i prywatną, a ze względu na rodzaj transportu wyróżnia się kolejowy, samochodowy, lotniczy, rurociągowy, 
żeglugę śródlądową i żeglugę morską. Biorąc pod uwagę charakter przewozowy, rozróżnia się transport 
ładunków i pasażerów. Kolejnym kryterium różnicowania jest zasięg terytorialny, odpowiednio: krajowy, 
międzynarodowy, międzykontynentalny oraz transgraniczny.  

W działalności Emitenta główną rolę odgrywa przewóz ładunków, dlatego poniżej zaprezentowana została 
struktura tonowego przewozu ładunków w odniesieniu do poszczególnych rodzajów transportu. 
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Wykres 7 Struktura tonowego przewozu ładunków w Polsce 

        
                                                    Źródło: GUS 

W 2009 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1691,0 mln ton ładunków, tj. o 2,1% więcej niż przed 
rokiem. Transport lotniczy w Polsce jest najsłabiej rozwiniętym środkiem przewozu ładunków i pomimo, że jego 
wartośd z roku na rok systematycznie się zwiększa, to jego udział w skali ogólnej jest nadal nieznaczny. 
Natomiast przemieszczanie towarów za pomocą żeglugi morskiej i śródlądowej pozostaje wciąż mało atrakcyjne 
i słabo rozwinięte, głównie ze względu na niską opłacalnośd, dlatego w ostatnich latach przewóz tymi kanałami 
silnie zmalał. Transport rurociągowy to przede wszystkim przesył wszelkiego rodzaju paliw, który na przestrzeni 
ostatnich lat nie ulegał większym zmianom, stanowiąc ok. 3% częśd ogółu. Największy udział w spedycji 
ładunków na rynku mają samochody i kolej. Większą aktywnośd przejawia transport samochodowy, który 
jeszcze w 2005r. stanowił niecałe 76%, by w roku 2009r. wzrosnąd do ponad 84% (wzrost o 8,4 punktu 
procentowego). W 2009r. transportem samochodowym przewieziono 1424,9 mln ton ładunków, tj. o 6,4% 
więcej niż w 2008r.  

Wykres 8 Struktura tonokilometrowej pracy przewozowej w Polsce 
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W 2009r. w Polsce wykonano pracę przewozową w wysokości 282,8 mld tonokilometrów, tj. o 1,3% większą niż 
przed rokiem.  

W 2000r., a więc cztery lata przed wejściem do UE wykonana praca przewozowa, liczona jako iloczyn 
przewiezionych ton i przebytych kilometrów za pomocą samochodów, stanowiła zaledwie 26,4%, podczas gdy 
wkład kolei w analogicznym okresie osiągnął aż 46,9%. Wejście do Wspólnoty i otwarcie rynku europejskiego 
spowodowało, że przedsiębiorcy zaczęli dokonywad wielu inwestycji w modernizację i rozbudowę 
dotychczasowego taboru oraz w budowę magazynów i sieci logistycznych. Szybki rozwój branży umożliwił 
polskim przedsiębiorcom konkurowanie z firmami z Europy Zachodniej, dlatego już w 2005r. pierwszym pełnym 
roku po wstąpieniu do Unii, udział pracy przewozowej wykonanej przez samochody stanowił 52,5% (dwukrotny 
wzrost do 2000r.).  
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W 2009r. praca przewozowa wykonana za pomocą transportu samochodowego w porównaniu do roku 2008 w 
Polsce wzrosła o 10%, natomiast w Europie spadła w takim samym stosunku.  

Udział tonokilometrów wykonanych przez samochody w Polsce wynosi 67% i jest mniejszy od tego osiąganego 
w krajach starej UE, gdzie wynosi ok. 80%. 

Branża transportu – spedycji – logistyki, a globalny kryzys gospodarczy 

Dynamiczny rozwój branży to nie tylko siedem lat sukcesów, ale również pokonywanie przeszkód wywołanych 
przez problemy związane z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym oraz z sytuacją w samej branży.  

Zgodnie z danymi podanymi przez Główny Urząd Statystyczny przychody z całokształtu działalności w 
transporcie ogółem w 2008r. wyniosły 140.968,4 mln zł, a w 2009r. spadły do wartości 130.601,9 mln zł (7%). 
Przychody z tytułu przewozów ładunków nie poddały się trendowi wyników transportu ogółem. Przychody z 
tytułu przewozów ładunków w 2009r. osiągnęły zbliżoną wartośd do tych w 2008r., odpowiednio 66.561,1 mln 
zł i 65.950,7 mln zł. Dane dotyczą podmiotów gospodarczych należących do sekcji H „Transport i gospodarka 
magazynowa” z wyłączeniem działalności pocztowej i kurierskiej. 

Kłopoty firm z branży TSL spowodowane były rosnącymi kosztami przede wszystkim w wyniku zdarzeo, na które 
sami przewoźnicy nie mieli żadnego wpływu, ale również w wyniku postępowao, które sami wywołali. Na 
wzrost kosztów działalności firm transportowych oddziaływały nie tylko wzrosty cen paliwa czy wahania kursu 
Euro, ale także ciągłe zmiany związane z funkcjonowaniem w poszczególnych krajach europejskich eurowiniet, 
a w niektórych przypadkach zastępowanie ich skomplikowanymi systemami i niejasnymi rozwiązaniami. Należy 
zaznaczyd, że o ile na sytuację z eurowinietami czy też na wahania kursowe firmy nie miały wpływu, o tyle przed 
drugim czynnikiem starały się zabezpieczad, głównie za pomocą pochodnych instrumentów walutowych. Wiele 
przedsiębiorstw nieprawidłowo korzystało z tego rodzaju zabezpieczenia, narażając się w konsekwencji na 
poważne straty. 

Ponadto paradoksalnie duży rozwój branży spowodował, że podmioty gospodarcze działające w tym sektorze 
popadały w nadmierny optymizm, prowadzący często do katastrofalnego w skutkach przeinwestowania. Wiele 
firm na fali ciągłego rozwoju rynku postanowiło rozwijad własny tabor, co w pewnym momencie doprowadziło 
do sytuacji, że na rynku panowała nadpodaż na usługi transportowe w stosunku do zgłaszanego popytu. 

Globalny kryzys gospodarczy wymusił na podmiotach działających w branży dokonanie wielu zmian w swojej 
działalności. Największą i silnie restrykcyjną zmianą, było cięcie kosztów, poza tym ważną rolę odegrała analiza 
ryzyka operacyjnego. Redukcja kosztów silnie wpłynęła na politykę cenową. W czasie kryzysu najważniejszym 
czynnikiem decydującym o konkurencyjności staje się cena. Z pozostałych wymienia się jakośd czy 
innowacyjnośd, które w czasach rozkwitu odgrywają niebagatelne znaczenie, ale w czasie recesji nie stanowią 
przewagi konkurencyjnej przy wyborze przewoźnika czy spedytora. Wiele firm dokonało rewizji portfeli swoich 
klientów, wykluczając z niego kontrahentów nierzetelnych i niesolidnych, a dodatkowo pod kontrolę wzięto 
należności, których ściągalnośd została w znaczący sposób uszczelniona i skrócona. Podmioty działające na 
rynku wypracowały własne przewagi konkurencyjne, co spowodowało, że wiele firm nie wytrzymało walki 
cenowej i zbankrutowało, a częśd została przejęta przez silniejszych rywali z sektora.  

Otoczenie prawne  

Ze względu na zakres działalności Emitenta, który obejmuje obszar całej Europy, Spółka podlega regulacjom 
krajowym oraz międzynarodowym. 

Wśród regulacji międzynarodowych wyróżnid należy: 

 Konwencja wiedeoska o ruchu drogowym sporządzona 8 listopada 1968r. w Wiedniu, przez Polskę 
ratyfikowana 24 lutego 1988r. – regulująca zasady poruszania się po drogach; 

 Konwencja CMR podpisana w Genewie w 1956r., przez Polskę ratyfikowana w 1962r. – określająca 
wzór międzynarodowego listu przewozowego. Akt ten wprowadza i ujednolica: 

 warunki umowy o przewóz drogowy towarów, 
 dokumentację przewozową, 
 odpowiedzialnośd przewoźnika, 
  tryb skarg i reklamacji, 
 roszczenia wynikające z przewozu, 
 przewozy wykonywane kolejno przez kilku przewoźników; 

 Konwencja ADR sporządzona w Genewie 30 września 1957r., ratyfikowana przez Paostwo Polskie w 
1975 r. – dotycząca transportu materiałów niebezpiecznych; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konwencja_wiede%C5%84ska_o_ruchu_drogowym
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=CMR_%28transport%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/List_przewozowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/ADR_%28transport%29
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 Konwencja TIR sporządzona w Genewie 14 listopada 1975r. – dotycząca tranzytu towarów 
samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym; 

 Konwencja ATP sporządzona w Genewie 1 września 1970r. – dotycząca przewozów towarów szybko 
psujących się; 

 Umowa AETR sporządzona w Genewie 1 lipca 1970r. – dotycząca czasu pracy kierowców. 
 

Krajowe regulacje prawne, którym podlega spółka Kupiec S.A. to: 

 Ustawa Prawo o ruchu drogowym 20 czerwca 1997 r.  – regulująca zasady poruszania się po drogach 
pod względem organizacyjnym i technicznych wymagao stawianych pojazdom; 

 Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001r. – regulująca zasady prowadzenia zarobkowego 
transportu drogowego oraz zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego; 

 Ustawa "Prawo przewozowe" z 15 listopada 1984r. – określająca wzory listu przewozowego, innych 
dokumentów oraz zasady zawierania umów o przewóz; 

 Ustawa o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004r.  – będąca dopełnieniem konwencji AETR. 

Wśród prawa niestanowionego w sektorze TSL stosowane są Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) 
uzupełniające przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie usług spedycyjnych, opracowywane przez Polską Izbę 
Spedycji i Logistyki. 

Regulacje prawne w Polsce podlegają częstym modyfikacjom, co również czeka sektor TSL w 2011r. Największe 
zmiany czekające przewoźników zostały przedstawione przez Panią Iwonę Szwed w artykule pt. „Transportowe 
zmiany prawne 2011 r. - prawo bliżej Unii” na portalu internetowym www.log24.pl. Zmiany w prawie dotyczą 
m.in.: 

1. Z dniem 01.01.2011r. zadania dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM) przejął 
Generalny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). W wyniku przekazania kompetencji przez ministra 
infrastruktury, GITD będzie mógł wydawad odpowiednie zezwolenia i licencje, takie jak: 

 licencja na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy, 

 licencja na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób, 

 licencja na międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy osób pojazdem innym niż autobus lub 
autokar, wydawaną przez ministra infrastruktury, 

 zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy z przekroczeniem 
granicy Unii Europejskiej,  

 zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych osób na liniach 
regularnych i liniach regularnych specjalnych. 

GITD jest zobligowany do wytwarzania i przekazywania polskich zezwoleo oraz do przyjmowania i dystrybucji 
zezwoleo zagranicznych w transporcie drogowym rzeczy. Organ ten będzie w drodze decyzji wydawał lub 
odmawiał wydania, zmieniał lub cofał świadectwo kierowcy, przeprowadzał kontrole wydanych świadectw 
kierowcy, prowadził rejestr wydanych świadectw kierowcy oraz rejestr pojazdów i przedsiębiorców 
wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne. 

Opłata za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych będzie mogła byd wnoszona w Głównym 
Inspektoracie Transportu Drogowego i w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego. 

2. Wprowadzono nowy sposób selekcji przewoźników do kontroli ITD w przedsiębiorstwie w zakresie 
występowania naruszeo dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu 
odpoczynku kierowców. Przekształcono również klasyfikacje wagi poszczególnych naruszeo. 

3. Od 1 lipca 2011r. planowane jest uruchomienie platformy elektronicznego poboru opłat drogowych, która 
zastąpi aktualnie obowiązujący system winietowy. 

4. Od 4 grudnia 2011r. nastąpią istotne zmiany w wykonywaniu zawodu przewoźnika.  Przede wszystkim 
każdy przewoźnik (również krajowy) będzie musiał dysponowad odpowiednim zezwoleniem na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przewoźnicy międzynarodowi będą musieli legitymowad 
się również nową licencją wspólnotową. Właściciele firm transportowych będą musieli zadbad o 
odpowiednią siedzibę oraz bazę eksploatacyjną. 

5. W 2011r. liczna grupa kierowców czynnych zawodowo zostanie zobligowana do odbycia szkolenia 
okresowego i w konsekwencji do wymiany dokumentu prawa jazdy na nowy. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/TIR
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3d_ci%C4%99%C5%BCarowy
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=ATP_%28transport%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Towar
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=AETR&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inspekcja_Transportu_Drogowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_przewozu
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6. Przez ministra finansów ogłoszone zostały nowe minimalne stawki podatku od środków transportu. Nowe 
stawki mają zastosowanie dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) równej 
lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton. W wyniku 
wprowadzenia nowych stawek można się spodziewad niższych o kilka procent obciążeo podatkowych z 
tytułu podatku od środków transportu. 

Charakterystyka międzynarodowego transportu drogowego (samochodowego) 

W 2009r. transport międzynarodowy w Polsce wzrósł z 9% udziału do wartości 10% dla przewożonych ton; nie 
zmienił się dla tonokilometrów i wciąż wynosi 56%. 

Wykres 9 Przewozy ładunków w międzynarodowym transporcie samochodowym 

 
Źródło: GUS 

Na przestrzeni ostatnich sześciu lat w międzynarodowym przewozie ładunków transportem samochodowym 
odnotowano mniej lub bardziej zrównoważony eksport i import. Rok 2009 jest pierwszym rokiem, w którym za 
pomocą pozostałych przewozów tj. tranzytu, dostarczono więcej ton ładunków, aniżeli przy pomocy eksportu 
lub importu. 

Wykres 10 Struktura przewozów ładunków eksportowanych i importowanych według krajów w 2009 r. 
(wyrażonych w tonach) 

 
Źródło: GUS 
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Wykres 11 Struktura przewozów ładunków transportem samochodowym według grup ładunków (w tonach) 
w 2009r. 

 
Źródło: GUS 

Polscy spedytorzy najwięcej towarów eksportują i importują  na obszarze krajów Unii Europejskiej. Największy 
udział w przewozach mają relacje z Niemcami - w wysokości 40%, a następnie z Czechami o udziale 10%. 

 Kraje, które znajdują się w obszarze działao Emitenta to poza wspomnianymi Niemcami: 

 Włochy, gdzie eksport stanowi 5%, a import 6%, 

 Belgia, gdzie eksport stanowi 2%, a import 4%, 

 Holandia, gdzie eksport stanowi 4%, a import 6%, 

 Skandynawia, gdzie eksport stanowi 4%, a import 5%.  

Najczęściej przewożonymi materiałami są rudy metali oraz pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa (34,3%). 
Kolejną wiodącą pozycję zajmują wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych stanowiące w przewozie  
14,3% oraz surowce wtórne i odpady komunalne z udziałem 10,3%.  

Konkurencja 
Konkurencja w branży jest bardzo zróżnicowana. W ostatnich latach wiodącymi firmami pod względem 
obrotów były Trade Trans, Schenker, DHL Express, Grupa Raben oraz CTL Logistics. 

Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie posiada 6 biur spedycyjnych oraz 
9 oddziałów w strategicznych rejonach kraju. Przedsiębiorstwo powstało jako spółka typu joint venture z 
udziałem Polskich Kolei Paostwowych i austriackiej firmy spedycyjnej Trade Trans. Obecnie udziałowcami są 
Spółki Grup PKP oraz Trade Trans Invest z Bratysławy. Spółka świadczy szeroki wachlarz usług z zakresu  
spedycji i logistyki, których przedmiotem są przewozy krajowe i międzynarodowe. Działalnośd prowadzona jest 
na terytorium całej UE z wykorzystaniem transportu kolejowego, samochodowego i morskiego. Przewagą nad 
konkurencją jest specjalizacja w zakresie przewozów specjalnych i ponadgabarytowych. W 2007r. 
przedsiębiorstwo osiągnęło ponad 1,5 mld zł przychodów, a w 2008r. kiedy to już były odczuwalne pierwsze 
oznaki kryzysu osiągnęło ok. 1,3 mld zł  przychodów. 

Schenker Sp. z o.o. to wiodący operator logistyczny w Polsce z siedzibą w Warszawie, należący do Grupy DB 
Schenker, lidera na rynku dostawców zintegrowanych usług logistycznych na świecie. DB Schenker jest częścią 
grupy Deutsche Bahn. Usługi logistyczne realizowane są z wykorzystaniem transportu samochodowego, 
transportu kolejowego, transportu oceanicznego, transportu lotniczego i logistyki magazynowej. 

Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie transport drogowy, wśród największych firm należy wyróżnid Adampol, 
Grupa Delta Trans, Vos Logistics Polska i ND Polska. 
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Adampol S.A. z siedzibą w Zaściankach k. Białegostoku prowadzi działalnośd w zakresie międzynarodowego i 
krajowego transportu samochodów. Specjalizuje się w transporcie samochodów osobowych, dostawczych i 
półciężarowych. Posiada wciąż rosnącą flotę nowoczesnych autotransporterów wiodących marek producentów 
specjalistycznego sprzętu do przewozu samochodów. Filie spółki znajdują się w kilku miastach w Polsce oraz za 
granicą m.in. w Bremerhaven, Kaliningradzie, Koprze, Zaporożu i w Moskwie. 

Grupa  Delta Trans z siedzibą w Świętochłowicach prowadzi działalnośd od 1989r. w zakresie świadczenia usług 
transportu  międzynarodowego i krajowego, spedycji, magazynowania i logistyki oraz obsługi celnej. Posiada 8 
oddziałów w czterech województwach: Łódzkim, Śląskim, Dolnośląskim oraz Lubuskim. 

Do konkurencji Emitenta, która nie osiąga tak znakomitych wyników jak wymienione wyżej firmy, zaliczyd 
należy spółki publiczne, których akcje notowane są obecnie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect 
oraz na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Należą do nich - zgodnie z 
chronologią debiutów - TRANS POLONIA S.A. oraz ATC Cargo S.A. 

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 12 września 2008r., a 
następnie 25 listopada 2010r. na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas 
pierwszego dnia notowania akcji 12.09.2008r. Spółka zadebiutowała ceną 3,20zł przy kursie odniesienia 2,42zł. 
TRANS POLONIA S.A. jest firmą transportową, której działalnośd obejmuje terytorium całej Europy. Zajmuje się 
przewozem mas bitumicznych oraz produktów chemicznych przy wykorzystaniu autocystern i tankkotenerów. 

ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni zadebiutowała na Rynku NewConnect 25 czerwca 2010r. i zamierza do kooca 
I kwartału 2011r. przenieśd się na rynek regulowany. Na otwarciu cena akcji wzrosła o 10% do 5,5 zł za akcję, 
wobec ceny emisyjnej, która wynosiła 5 zł za akcję. Przedmiotem działalności jest oferowanie kompleksowych  
rozwiązao logistycznych oraz obsługa ładunków za pomocą transportu morskiego, lotniczego bądź drogowego. 
Dodatkowo oferuje usługi związane z obsługą celną i portową, magazynowaniem oraz pozyskiwaniem 
odpowiednich certyfikatów. 

Podsumowując należy zwrócid uwagę, że branża TSL przeszła do chwili obecnej długą drogę.  Światowy kryzys 
gospodarczy silnie odcisnął na niej swoje piętno, powodując upadek wielu firm, które nie zdołały sprostad 
skutkom recesji, jak również czynnikom płynącym z wewnątrz branży. Przedsiębiorstwa, które wyszły obronną 
ręką z tego trudnego okresu, stały się o wiele silniejsze usiłując osiągnąd doskonałe wyniki z czasów kiedy rynek 
wręcz rozkwitał. Sektor przeszedł wiele zmian, przede wszystkim udoskonalając technologie oraz procedury 
działalności. Wiele podmiotów, które w okresie dekoniunktury musiało obcinad własne marże, obecnie 
stopniowo zwiększają  rentownośd prowadzonej działalności.     

4.15.  Główne inwestycje Emitenta 
Największe inwestycje przeprowadzone przez Spółkę dotyczą sfery informatycznej, a ich realizacja dla 
zaplanowanego rozwoju działalności Spółki oraz zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług była w 
opinii Zarządu Emitenta niezbędna. W 2008r. została dokonana dogłębna renowacja infrastruktury 
informatycznej z całym sprzętem, od serwerów po poszczególne jednostki. Po kompleksowym odświeżeniu 
struktur informatycznych podjęto decyzję o zakupie profesjonalnego oprogramowania służącego do wsparcia 
działalności spedycji „SOZ Drogowy”, opracowany i wykonany przez firmę COMP-WIN. Oprogramowanie 
zostało w pełni wdrożone w 2009r. przyczyniając się do poprawy jakości działania spedytorów zarówno pod 
względem terminowości świadczonych usług, jak i dostępu do dodatkowych usług. 

Emitent jest właścicielem Prawa Ochronnego nr Z-353663 znaku towarowego Słowno-graficznego KUPIEC 
TRANSPORT & SPEDITION. 

W 2011r. dokonano modernizacji korporacyjnej strony internetowej w celu jej rozbudowania, dostosowania do 
wymogów regulaminu ASO oraz poprawy dostępności do informacji o Spółce osobom odwiedzającym witrynę. 
Koszt rozbudowy strony internetowej wyniósł ok. 3.000 zł. Dodatkowo w celach marketingowych kierownictwo 
zamierza zainwestowad w przydrożną reklamę wielkoformatową, której roczny koszt wyniesie ok. 20.000 zł. 

4.16.  Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
upadłościowym, układowym, likwidacyjnym 
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania: upadłościowe, układowe ani likwidacyjne.  
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4.17.  Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 
arbitrażowym, egzekucyjnym 
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania: ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne. 

4.18.  Informacja na temat wszystkich innych postępowao przed organami 
rządowymi, postępowao sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi 
postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 
miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpid według wiedzy Emitenta, a które to 
postępowania mogły mied lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mied 
istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 
Wobec Emitenta, ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie przed 
organami rządowymi, postępowanie sądowe ani arbitrażowe. 

 

4.19.  Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao 
wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w 
szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Nie istnieją zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych. 

4.20.  Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających 
wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem 
finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 
zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym 
Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, za okres objętym sprawozdaniem finansowym, 
zamieszczonym w niniejszym dokumencie, nie wystąpiły okoliczności lub zdarzenia nietypowe, które miały 
wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta. 

4.21.  Wszelkie istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 
finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych 
dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych 
Dnia 26.05.2011r. dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki KUPIEC S.A. o emisję akcji 

serii C. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został podwyższony kapitał zakładowy spółki KUPIEC S.A. o kwotę 

333.334,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące) w drodze emisji 3.333.340 (trzy miliony trzysta 

trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści) sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 gr każda.  

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie 3.583.334 zł (słownie: trzy miliony piędset osiemdziesiąt trzy 

tysiące trzysta trzydzieści cztery) i dzieli się na 35.833.340 (trzydzieści pięd milionów osiemset trzydzieści trzy 

tysiące trzysta czterdzieści) sztuk akcji.  

Poza wymienionym nie miały miejsca żadne inne istotne zdarzenia wpływające na sytuację gospodarczą, 
majątkową i finansową Emitenta, które powstały po sporządzeniu sprawozdao finansowych zamieszczonych w 
Dokumencie Informacyjnym. 
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4.22.  Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta 

Zarząd 
Zarząd został powołany 10.12.2010 roku. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję. 
Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania. 

Zgodnie z § 35 Statutu Emitenta Zarząd Spółki składa się z jednego lub dwóch członków. Z wyjątkiem 
pierwszego składu, członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.  

Tabela 10 Zarząd Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
               Kadencja 

Od do 

Leszek Wróblewski 
 
 
 

Prezes Zarządu 10.12.2010 10.12.2015 

Źródło: Emitent 

 
Rada Nadzorcza  
Zgodnie z § 21 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków, z zastrzeżeniem, że skład 
pierwszej Rady Nadzorczej ustanawiają Założyciele. Kadencja Rady Nadzorczej zgodnie ze statutem Emitenta 
jest wspólna i wynosi 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani  są przez Walne Zgromadzenie. 

Obecny skład Rady Nadzorczej został powołany przez założycieli Spółki 10 grudnia 2010 roku i kształtuje się 
następująco: 
 
Tabela 11 Rada Nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od do 

Sebastian Bogus Członek Rady Nadzorczej 10.12.2010 10.12.2013 

Zygmunt Tabisz Członek Rady Nadzorczej 10.12.2010 10.12.2013 

Artur Staśko Członek Rady Nadzorczej 10.12.2010 10.12.2013 

Tomasz Żołądź Członek Rady Nadzorczej 10.12.2010 10.12.2013 

Adam Flaga Członek Rady Nadzorczej 10.12.2010 10.12.2013 

Źródło: Emitent 

 
 

4.23.  Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta 
Struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZA Emitenta: 

 
 

Tabela 12 Struktura akcjonariatu Spółki Kupiec S.A. 

Lp. Imię i nazwisko (firma) 
Seria 
akcji 

Ilośd akcji Kapitał (PLN) 
Udział % 

w 
kapitale 

Ilośd 
posiadanych 

głosów na WZA 

Udział % w 
głosach na 

WZA 

1. Leszek Wróblewski A, B 29.050.000 2.905.000,00 81,07 57.100.000 86,73 

2. Piotr Wróblewski A 1.950.000 195.000,00 5,44 3.900.000 5,92 

3. Pozostali B,C 4.833.340 483.334 13,49 4.833.340 7,34 

 Razem A,B,C, 35.833.340 3.583.334 100 65.833.340 100 

Źródło:  Emitent 
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Rozdział 5. Sprawozdania finansowe 

5.1.  Sprawozdanie finansowe Kupiec Sp. z o.o. na dzieo 30.12.2010 r. 
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5.2.  Opinia i raport uzupełniający opinię Biegłego Rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego na dzieo 30.12.2010 r. 
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5.3.  Aneks do opinii Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego na dzieo 30.12.2010 r. 
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5.4.  Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat spółki 
Kupiec S.A. za okres od 31.12.2010 r. do 31.03.2011 r. 
 

Tabela 13 Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat – IQ 2011r i IQ 2010r 

 I kwartał 2011 r. 
okres od 31.12.2010  

do 31.03.2011 
(w tys. zł) 

I kwartał 2010 r. 
Okres od 01.01.2010  

do 31.03.2010* 
(w tys. zł) 

Kapitał własny 4.438,55 1.135,30 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 3.486,25 3.692,50 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 99,03 24,20 

Zobowiązania długoterminowe 832,08 345,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 2.509,53 2.460,97 

Amortyzacja 9,96 11,56 

Przychody netto ze sprzedaży 2.736,54 2.683,51 

Zysk/strata na sprzedaży 126,88 57,79 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 105,69 65,16 

Zysk/strata brutto 34,85 -13,32 

Zysk/strata netto 25,84 -13,32 

*- wyniki poprzednika prawnego Kupiec sp. z o.o. 

 

Komentarz Zarządu do wyników finansowych, aktywności w obszarze prowadzonej działalności w okresie od 
31.12.2010 do 31.03.2011 r. oraz stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz. 

Z danych finansowych za I kwartał 2011 roku wynika, że obroty nieznacznie wzrosły (o 1,97%) w porównaniu z 
analogicznym okresem roku poprzedniego, natomiast wyraźnie poprawił się wynik finansowy. Warto zaznaczyd 
również wyraźny wzrost zysku ze sprzedaży (o 219%) i wzrost zysku z działalności operacyjnej (o 162%).  

Na lepsze wyniki finansowe w I kwartale 2011r. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku  
wpływ miały wprowadzone już w 2010 roku cięcia w kosztach, które kontynuowane są do chwili obecnej. 
Wzrost obrotów będzie możliwy dopiero w następnych kwartałach dzięki środkom pozyskanym z emisji 
prywatnej akcji serii C umożliwiającym systematyczne zwiększanie ilości współpracujących ze spółką 
przewoźników. 

W związku z powyższym realizacja prognoz finansowych na 2011 r. wg Zarządu Emitenta jest w pełni realna. 
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Rozdział 6. Załączniki 
6.1.  Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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6.2.  Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treśd podjętych 
uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie 
zarejestrowanych przez sąd 
 

STATUT 

spółki: 

KUPIEC Spółka Akcyjna 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Stawający Leszek Wróblewski oraz Piotr Wróblewski jako wyłączni Wspólnicy spółki KUPIEC 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, oświadczają, że na mocy przepisów 
Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz uchwały z dnia 10 grudnia 2010r. podjętej przez wspólników KUPIEC sp. 
z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zaprotokołowanej przez notariusza Piotra Sumara, Repertorium A nr 
11.924/2010 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w Spółkę Akcyjną, 
zwaną dalej Spółką.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 2. 

1. Spółka prowadzid będzie działalnośd gospodarczą pod firmą: KUPIEC Spółka Akcyjna.------------- 

2. Spółka może używad skrótu: KUPIEC S.A..----------------------------------------------------------------------- 

§ 3. 

Siedzibą Spółki jest miasto Tarnów.----------------------------------------------------------------------------------  

§ 4. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.----------------------------------------------------------------------------- 

§ 5. 

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.--------------------------------- 

2. Spółka może tworzyd oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.------------------------------ 

3. Spółka może uczestniczyd w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.----- 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 6. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z 
zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:--------------------------------------------------------- 

a) 01.29.Z  Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;-------------------------------------------------- 
b) 41.10.Z  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;---- 
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c) 41.20.Z  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) 43.12.Z  Przygotowanie terenu pod budowę;-------------------------------------------------------
- 

e) 43.21.Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych;---------------------------------------------------- 
f) 43.22.Z  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) 43.29.Z  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;------------------------------------ 
h) 43.31.Z Tynkowanie;-------------------------------------------------------------------------------------- 
i) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;------------------------------------------------------------ 
j) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;---------------------------------- 
k) 43.34.Z Malowanie i szklenie;-------------------------------------------------------------------------- 
l) 43.39.Z  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykooczeniowych;----------------  
m) 43.91.Z  Wykonywanie konstrukcji i pokryd dachowych;----------------------------------------- 
n) 43.99.Z  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;- 
o) 46.77.Z  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;------------------------------------------------------- 
p) 49.41.Z  Transport drogowy towarów;---------------------------------------------------------------- 
q) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;--------------------------  
r) 52.21.Z Działalnośd usługowa wspomagająca transport lądowy;----------------------------- 
s) 52.24.C  Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;---------------- 
t) 52.29.B  Działalnośd śródlądowych agencji transportowych;------------------------------------ 
u) 52.29.C  Działalnośd pozostałych agencji transportowych;--------------------------------------

-  
v) 55.10.Z  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;----------------------------------------------  
w) 55.20.Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;-----  
x) 56.10.A  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;------------------------------------- 
y) 68.10.Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;---------------------------------  
z) 68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;------- 
aa) 77.12.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Działalnośd wymagająca koncesji lub zezwoleo może byd prowadzona po ich uzyskaniu.---------------------  

 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 7. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.250.000,- (trzy miliony dwieście pięddziesiąt 
tysięcy) złotych i nie więcej niż 4.050.000,- (cztery miliony pięddziesiąt tysięcy) złotych.--------------------- 

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

a) 30.000.000,- (trzydzieści milionów) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości 
nominalnej 0,10 złotych (dziesięd groszy) każda o numerach od 1 do 30.000.000 oraz o łącznej 
wartości nominalnej 3.000.000,- (trzy miliony) złotych, które zostaną wydane po cenie równej 
ich wartości nominalnej.--------------------------------------------------------------------------------- 

b) 2.500.000 (dwa miliony piędset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości 
nominalnej 0,10 złotych (dziesięd groszy) każda o numerach od 1 do 2.500.000 oraz o łącznej 
wartości nominalnej 250.000,- (dwieście pięddziesiąt tysięcy) złotych, które zostaną wydane 
po cenie równej ich wartości nominalnej.---------------------------------------------------------------------- 
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c) Nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości 
nominalnej 0,10 złotych (dziesięd groszy) każda o numerach od 1 do 8.000.000 oraz o łącznej 
wartości nominalnej nie większej niż 800.000 (osiemset tysięcy) złotych. 

3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z 
nich daje prawo do dwóch głosów.---------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 8. 

Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji przez dotychczasowych udziałowców 
przekształconej spółki KUPIEC Sp. z o. o. w Tarnowie, w ten sposób, że:-----------------------  

a) Wróblewski Leszek obejmuje 28.050.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o 
jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięd  groszy), o łącznej wartości 
nominalnej 2.805.000,00 (dwa miliony osiemset pięd tysięcy) złotych o numerach od 1 do 
28.050.000 oraz 2.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o jednostkowej wartości 
nominalnej 0,10 złotych (dziesięd groszy), o łącznej wartości nominalnej 250.000,- (dwieście 
pięddziesiąt tysięcy) złotych o numerach od 1 do 2.500.000;---------------------------------------- 

b) Wróblewski Piotr obejmuje 1.950.000 (jeden milion dziewiędset pięddziesiąt tysięcy) sztuk 
akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych 
(dziesięd groszy), o łącznej wartości nominalnej 195.000,- (sto dziewięddziesiąt pięd tysięcy) 
złotych, o numerach od 28.050.001 do 30.000.000.-------------------------------------------------------- 

§ 9. 

Akcje Spółki mogą byd umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. 
Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartośd wartości akcji obliczonej na 
podstawie ostatniego bilansu Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 10. 

Spółka może emitowad akcje imienne i akcje na okaziciela.--------------------------------------------------------- 

§ 11. 

Spółka może dokonywad zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na 
okaziciela na akcje imienne.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 12. 

1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwad będzie prawo pierwokupu w 
stosunku do pozostałych akcji imiennych.-------------------------------------------------------------------------------- 

2. Akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyd całośd lub częśd swoich akcji, zobowiązany 
jest o swym zamiarze zawiadomid na piśmie pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych, za 
pośrednictwem Spółki, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcy akcji oraz warunki zbycia akcji, 
w tym cenę. Zawiadomienie na piśmie kierowane jest przez Spółkę na adresy akcjonariuszy akcji 
imiennych, wynikające z księgi akcyjnej.---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwad będzie prawo pierwokupu w 
stosunku do pozostałych akcji imiennych w terminie 45 dni. Proponowana cena akcji nie może byd 
wyższa niż średnia cena z 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym 
poprzedzających dzieo wysłania propozycji nabycia akcji do pozostałych akcjonariuszy.-------------------- 

4. Jeżeli w terminie 45 dni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie 3, żaden z 
akcjonariuszy posiadających akcje imienne nie oświadczy, że korzysta z prawa pierwokupu na 
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zasadach wskazanych w zawiadomieniu, akcjonariusz akcji imiennych mający zamiar zbyd akcje, 
może nimi swobodnie rozporządzad, o czym zostanie poinformowany przez Spółkę.------------------------- 

5. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji 
imiennej, prawo nabycia przysługiwad będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez 
nich akcji.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia 
pozostałych, po podziale opisanym w pkt 4, nierównych akcji przysługiwad będzie temu 
akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.----------------------------------------------------------------------  

7. Spółka dopuszcza wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego akcjonariusza akcji 
imiennych. Współuprawnieni spadkobiercy akcji imiennych wskazują wspólnego przedstawiciela w 
terminie 30 dni od śmierci akcjonariusza posiadającego akcje imienne. W przypadku braku 
ustanowienia wspólnego przedstawiciela, wyłącza się prawo głosu z akcji spadkobierców.----------------  

§ 13. 

1. W terminie do dnia 30 września 2013 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę 2.437.500,- (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy piędset) 
złotych (kapitał docelowy).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeo kapitału zakładowego 
Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności 
prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu 
publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.-------------------------------------------------------- 

3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w 
celu przeniesienia notowao wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym 
NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  oraz ich dematerializacji.--------------------------------- 

4.Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, które później może 
zdematerializowad. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.------------------ 

5.Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyd prawo poboru dotyczące każdego 
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.---------------------------------------- 

6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitowad obligacje zamienne na akcje Spółki 
oraz warranty subskrypcyjne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 14. 

Organami Spółki są:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Walne Zgromadzenie,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Rada Nadzorcza,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Zarząd.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A) WALNE ZGROMADZENIE 

§ 15. 

1. Walne Zgromadzenie może byd zwyczajne lub nadzwyczajne.-------------------------------------------- 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca 
każdego roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny 
wniosek Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 16. 

 1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-------------------------------------------------------------- 

1) Zwyczajne - jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym 
terminie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych,----------------------------------------------------- 

2)   Nadzwyczajne – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.----------------------------------------------------------- 

§ 17. 

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od 
tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.---------------------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego  
mogą żądad umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.------------ 

§ 18. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub 
ustawa stanowią inaczej.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 19. 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-------------------------------------- 

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz 
udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,------------- 

b) postanowienia, dotyczące roszczeo o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki 
lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,--------------------------------------------------------------------------- 

c) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,--------------------------------- 

d) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,--------------------------------------------------------------------- 

e) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,--- 

f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 
nich ograniczonego prawa rzeczowego,---------------------------------------------------------------------------- 

g) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeo o naprawienie szkody wyrządzonej 
przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,----------------------------------------- 
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h)  nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz upoważnienie do 
ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.,----------------------------------------  

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga 
Uchwały Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 20. 

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, 
po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia z 
zachowaniem  § 17 statutu.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) RADA NADZORCZA 

§ 21. 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.------------- 

2. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele.---------------------------------------------------------- 

§ 22. 

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.-------- 

§ 23. 

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się 
na okres wspólnej kadencji.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 24. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę 
przewodniczącego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większośd głosów spośród obecnych na 
posiedzeniu Rady.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 25. 

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośd, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty 
elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okolicznośd podjęcia uchwał, o których mowa w 
poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
oddający swój głos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 26. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brad udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej, 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na 
piśmie nie może dotyczyd spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 27. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.------------------------------------------------------------ 



 

 

 
Kupiec Spółka Akcyjna 

 

Dokument Informacyjny  127 

 

§ 28. 

a) Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach 
określonych przez Walne Zgromadzenie.----------------------------------------------------------------- 

b) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach 
Rady, w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.--------------------- 

c) Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.--------------------------------------------------- 
 

 § 29. 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków 
Rady, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.--------------------------- 

§ 30. 

Rada Nadzorcza może delegowad poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania 
czynności nadzorczych.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 31. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.------------------------- 

§ 32. 

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 33. 

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:------------------------------------------------ 

1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdao 
finansowych  Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;------------------------------- 

3) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne 
Zgromadzenie;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 
badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą 
kontroli działania spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------- 

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i 
zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów);------------ 

6) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium.---- 

§ 34. 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 razy w roku.---------------------------------------- 

2. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądad zwołania rady nadzorczej, podając 
proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno byd zwołane w ciągu tygodnia od 
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dnia złożenia wniosku, na dzieo przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia 
złożenia wniosku.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich 
członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i 
porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na 
posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie 
Rady Nadzorczej może byd zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku 
tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub 
faxem.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) ZARZĄD 

§ 35.  

Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków.---------------------------------------------------------------- 

§ 36. 

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej 
kadencji.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 37. 

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego składu 
Zarządu, który stanowią:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Leszek Wróblewski – Prezes Zarządu.--------------------------------------------------------------------- 

§ 38. 

W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. W przypadku 
Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeo w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu 
jednoosobowo, pozostały członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub pozostały członek Zarządu 
łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej 
(samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.------------------------------------------------------------------ 

§ 39. 

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec 
osób trzecich.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony 
przez Radę Nadzorczą.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką.-------------------------------- 

4. Zarząd może udzielad pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do 
występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.----------------------------------------------------------- 

§ 40. 

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę 
w sporach z członkami Zarządu. W umowie między spółką, a członkiem Zarządu, jak również w sporze 
z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego 
Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 
Kupiec Spółka Akcyjna 

 

Dokument Informacyjny  129 

 

§ 41. 

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmowad się interesami 
konkurencyjnymi, ani też uczestniczyd w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek 
organów.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 42. 

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez 
Radę Nadzorczą.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 43. 

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.------------------------------------------------------------------------------ 

§ 44. 

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.----------------------------------------------------------------------- 

§ 45. 

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka tworzy:--------------------------------------  

 - kapitał zapasowy;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- kapitał rezerwowy,------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- kapitał rezerwowy z umorzenia akcji własnych,------------------------------------------------------------ 

- fundusze celowe.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Kapitał rezerwowy z umorzenia akcji tworzy się w związku z obniżeniem kapitału 
zakładowego, umorzeniem akcji lub nabyciem akcji własnych przez Spółkę w sposób przewidziany 
przepisami prawa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 46. 

3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne 
Zgromadzenie do podziału.---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji.------------------------------------------------------------ 
  

VI. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

§ 47. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Zmiany Statutu Spółki nie zarejestrowane przez sąd 

Z Aktu Notarialnego z dn. 04.05.2011r. (Repertorium A numer 3674/2011) 

 

  

 

6.3.  Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Tabela 14 Definicje i objaśnienia skrótów 

ASO, Alternatywny System 
Obrotu NewConnect 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Autoryzowany Doradca Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent Kupiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie 

Euro Euro jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

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

KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz.93 z późn. 
zmianami) 

Kodeks Spółek 
Handlowych, KSH,  

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, 
poz. 1037 z późn. zmianami) 
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Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

NWZA, NWZ, Nadzwyczajne  
Walne Zgromadzenie Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie 

Ordynacja podatkowa, 
Prawo podatkowe 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z 
późn. zmianami) 

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 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002, Nr 141, poz. 1178 z późn. 
zmianami) 

Private placement, 
Subskrypcja prywatna 

Oferta objęcia do 8.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda akcja na warunkach określonych w niniejszym Dokumencie Ofertowym 

Rada Giełdy Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Kupiec S.A. 

Regulamin GPW, Regulamin 
Giełdy 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Regulamin ASO, Regulamin 
Alternatywnego Systemu 
Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwała Nr 147/2007 Zarząd Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) - tekst 
jednolity Załącznik do Uchwały Nr 274/2007 Zarządu Giełdy z dnia 27 kwietnia 2007 r. 

Spółka Kupiec Spółka Akcyjna z  siedzibą w Tarnowie 

Statut, Statut Emitenta, 
Statut Spółki  

Statut Spółki Kupiec Spółka Akcyjna z  siedzibą w Tarnowie 

TSL Branża Transportu – Spedycji - Logistyki 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o obrocie 
instrumentami 
finansowymi  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, Nr 
211, poz. 1384, z późn. zmianami) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów 

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

Ustawa o ofercie publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 
roku, Nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 
roku, Nr 51, poz. 307 z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 
roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku od 
czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 
roku, Nr 101, poz. 649 z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 roku, Nr 93, 
poz. 768 z późn. zmianami) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z  2009  r., Nr 152, poz. 1223, z 
późn. zmianami) 
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WZA, WZ,  Walne 
Zgromadzenie Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie 

Zarząd, Zarząd Emitenta, 
Zarząd Spółki 

Zarząd Spółki Kupiec Spółka Akcyjna z  siedzibą w Tarnowie 

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. 1995 
roku, Nr 84, poz. 383, z późn. zmianami) 
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