MEMORANDUM INFORMACYJNE
Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna
Niniejsze memorandum informacyjne („Memorandum”) zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną („Oferta
Publiczna”, „Oferta”) nie mniej niż 1 (słowie: jednej) i nie więcej niż 1.177.915 (słownie: jeden milion sto
siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii J wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) każda w kapitale zakładowym Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. z siedzibą w Tenczynku
(„Akcje serii J”, „Akcje Nowej Emisji”, „Akcje Oferowane”) emitowanych przez Manufakturę Piwa Wódki i Wina S.A. z
siedzibą w Tenczynku („Spółka”, „Emitent”), na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w całości oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała Emisyjna”).
Akcje Nowej Emisji są oferowane na podstawie Memorandum, w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1526, ze zm.) („KSH”), w ramach
Oferty Publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12 z późn.
zm.) („Rozporządzenie Prospektowe”). Oferta Publiczna wyłączona jest z obowiązku publikacji prospektu na postawie art.
1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, przy czym w związku z faktem, że liczba osób, do których jest kierowana
Oferta, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia
2017/1129 akcji Emitenta, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy, przekracza 149, wymaga opublikowania
memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2020
r., poz. 2080, ze zm.) („Ustawa o Ofercie”). Zgodnie z art. 31zb Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095) („Ustawa o Covid”) w związku z ogłoszeniem stanu epidemii do
Memorandum nie stosuje się obowiązku jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Oferowanie Akcji Nowej Emisji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum. Oferta
Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Memorandum jest jedynym prawnie
wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Nowej Emisji, ich Ofercie Publicznej i Emitencie.
Komisja Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem
papierów wartościowych oferowanych na podstawie niniejszego memorandum. Zwraca się przy tym uwagę na konieczność
zapoznania się inwestorów z treścią memorandum, w tym czynnikami ryzyka związanymi z oferowanymi papierami
wartościowymi, działalnością emitenta, sytuacją finansową oraz otoczeniem, w którym on funkcjonuje. Szczególna uwaga
inwestorów powinna być skupiona na potencjalnych ryzykach związanych z zadłużeniem emitenta, brakiem możliwości
zapewnienia środków finansowych na prowadzenie działalności, utratą płynności finansowej, niewystarczalnością kapitału
obrotowego, związanych z brakiem generowania przychodów ze sprzedaży w dającej się przewidzieć przyszłości.
Inwestorzy powinni uwzględnić fakt, że oferowane papiery wartościowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym.
Emitent oferowanych papierów wartościowych nie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i nie
podlega obowiązkom informacyjnym właściwym dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym.
Poza granicami Polski niniejsze Memorandum nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia jakichkolwiek
papierów wartościowych. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia
lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w tym w Rzeczpospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte niniejszym
Memorandum nie będą przedmiotem oferty publicznej, nie będą rejestrowane ani nie będą oferowane, sprzedawane,
zastawiane, obejmowane, odsprzedawane, przenoszone ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii,
Republiki Południowej Afryki lub jakiegokolwiek innego kraju lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Każdy inwestor zamieszkały

bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz
przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Dystrybucja niniejszego Memorandum lub informacji o papierach wartościowych objętych niniejszym Memorandum, w tym o
Ofercie Publicznej, może być ograniczona przez prawo w niektórych krajach lub jurysdykcjach. Emitent, jego przedstawiciele,
doradcy, ich przedstawiciele ani podmioty powiązane z wymienionymi podmiotami nie podjęły żadnych działań, które mogłyby
lub mają na celu umożliwienie przeprowadzenia Oferty Publicznej w jakimkolwiek kraju lub jakiejkolwiek jurysdykcji, ani też
doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania niniejszego Memorandum w jakimkolwiek kraju lub jakiejkolwiek
jurysdykcji, w których wymagane byłoby uprzednie lub następcze podjęcie określonych prawem działań w tym celu.
Nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących
w danym kraju lub danej jurysdykcji.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Memorandum łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla
instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta, oraz
otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Opis czynników ryzyka, które należy uwzględnić przy podejmowaniu
decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane, znajduje się w niniejszym Memorandum.
Niniejsze Memorandum wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść zostanie udostępnione do
publicznej wiadomości w postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.mpwiw.pl).
Niniejsze Memorandum nie zostało zatwierdzone ani zweryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego,
ze względu na brak takiego wymogu.

Tenczynek, 08 marca 2022 roku
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1.
1.1

WSTĘP
Podstawowe informacje o Emitencie

Podstawowe informacje o Emitencie zostały przedstawione w poniżej tabeli.
Podstawowe informacje o Emitencie
Firma Spółki:

Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Adres siedziby:

ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS

0000635590

Numer REGON

367099511

Numer NIP

365331458

Telefon:

12 257 91 66

Adres poczty elektronicznej:

biuro@browar-tenczynek.pl

Strona www:

www.mpwiw.pl

Źródło: Emitent
1.2

Podstawowe informacje o oferującym

Nie występuje oferujący w rozumieniu art. 2 lit. i) Rozporządzenia Prospektowego. Na podstawie
niniejszego Memorandum oferowane są wyłącznie Akcje Nowej Emisji.
1.3

Data zatwierdzenia Memorandum

Zgodnie z art. 31zb Ustawy o Covid, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej polskiej stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 491) do
Memorandum nie stosuje się obowiązku jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
1.4

Podstawowe informacje o działalności gospodarczej Emitenta

Emitent jest Spółką holdingową skupiającą, w ramach jednej Grupy Kapitałowej szereg podmiotów
zajmujących się wytwarzaniem i sprzedażą wysokogatunkowych wyrobów alkoholowych. Oferta Grupy
Kapitałowej obejmuje piwa oraz alkohole wysokoprocentowe, a także piwa i inne napoje bezalkoholowe.
Organizacja Grupy Kapitałowej opiera się na trzech obszarach aktywności, obejmujących: prawa do
marek i zarządzanie nimi, procesy produkcyjne oraz sprzedaż i dystrybucję produktów.
Odpowiedzialność za te obszary przypisana jest poszczególnym podmiotom wchodzącym w skład
Grupy Kapitałowej.
Spółki Grupy Kapitałowej posiadające prawa do marek odpowiadają za kreację określonych linii
produktowych oraz ich pozycjonowanie na rynku, posiadając w tym zakresie twórczą autonomię.
Spośród znajdujących się w portfelu produktowym marek, Piwa Tenczynek oraz Piwa Doctor Brew mają
najdłuższą historię. Wszystkie pozostałe marki są relatywnie nowe i powstały na przestrzeni ostatnich
dwóch lat.
Aktywa produkcyjne umiejscowione są obecnie w dwóch zakładach produkcyjnych: należącym do
Emitenta zakładzie Browaru w Tenczynku oraz dzierżawionej obecnie infrastrukturze Browaru w
Niechanowie, którą Grupa Kapitałowa zamierza nabyć w 2022 roku. Dodatkowo, w 2022 planowane
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jest uruchomienie kolejnego zakładu, BUH Distilery sp. z o.o., przeznaczonego do produkcji alkoholi
mocnych.
Sprzedaż i dystrybucja wszystkich produktów Grupy Kapitałowej ma charakter scentralizowany i
odbywa się za pośrednictwem spółki Tenczynek Dystrybucja S.A. Rosnące znaczenie uzyskują również
kanały online oraz rozbudowywana sieć własna.
Celem Grupy Kapitałowej jest maksymalizacja wyniku na poziomie skonsolidowanym. Ścisła
współpraca pomiędzy poszczególnymi podmiotami w ramach Grupy Kapitałowej pozwala na
wykorzystanie synergii w zakresie produkcji, marketingu i sprzedaży.
W ramach Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem Przyjaznego Państwa i Doctor Brew wytwarzane są i
sprzedawane następujące produkty:
1) Piwa rzemieślnicze Tenczynek: Pils, Lager, Pszeniczne, Malinowe, Krakowski Pils, Koźlak,
Cesky Lezak, Marakuja, RIS (Russian Imperial Stout), Marcowe
2) Piwa rzemieślnicze Doctor Brew: Vermont IPA, Double IPA, Molly IPA, Summer Ale,
3) Piwa BUH
4) Piwa Świeże
5) Piwa Bezalkohlowe:

a) Doctor Brew: American Freedom
b) BUH Bezlakoholowe
6) Alkohole Mocne Okovity:

a) Bazujące na piwie: Bierbrand Pils, Bierbrand RIS, Bierbrand Koźlak,
b) Innych surowcach: Żyto, Pszenica, Jęczmień oraz Ziemniak
7) Alkohole mocne Wódki: Czysta Wódka WyBUHowa, Wódka Wyjebongo)
8) Alkohole mocne Whisky: Beczki Palikota, Palikot Selekcja, Der Whisky
1.5

Podstawowe dane finansowe dotyczące aktywów i pasywów emitenta, jego sytuacji
finansowej oraz zysków i strat za okres objęty sprawozdaniami finansowymi
przekazanymi wraz z Memorandum
dane jednostkowe

dane skonsolidowane

na dzień 31.12.2020

na dzień 31.12.2020

Suma aktywów

37 267 896,55

42 641 153,11

Aktywa trwałe

29 727 960,53

31 388 847,29

7 539 936,02

11 252 305,82

342 715,00

342 715,00

17 388 525,00

17 388 525,00

Aktywa obrotowe
Kapitał akcyjny
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Straty z lat ubiegłych

-

Zysk netto
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY

26 665 956,92

-

1 638 104,90
-

7 296 612,02

26 684 724,40
511 556,27

-

8 441 928,13
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Kapitał mniejszościowy

6 382 440,04 zł

Przychody operacyjne
Zysk/strata na działalności operacyjnej
1.6

10 080 732,80

-

5 021 546,52 zł

6 579 073,39
-

6 389 235,54

Wskazanie głównych czynników ryzyka, dotyczących emitenta i oferowanych papierów
wartościowych

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących objęcia Akcji Oferowanych,
potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka i inne informacje zawarte w
Memorandum. Niniejszy punkt zawiera informacje o głównych czynnikach ryzyka, które mogą mieć
niekorzystny wpływ na działalność Emitenta. Szczegółowy opis czynników ryzyka zawarty został w
punkcie 2 poniżej.
Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju
Przyszłe działania strategiczne Emitenta skoncentrowane będą na dalszym poszerzaniu oferty
produktowej Grupy Kapitałowej, poprzez budowę zdywersyfikowanego portfolio produktów
alkoholowych i rozwoju posiadanej siatki dystrybucji.
Zarząd Emitenta zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby Emitent zrealizował najważniejsze cele
strategiczne w najbliższych latach. Niemniej jednak zarząd Emitenta nie może zagwarantować, że
wszystkie jego cele strategiczne zostaną osiągnięte. Pełna realizacja złożonych celów uzależniona jest
od wielu czynników, w tym również tych niezależnych od Emitenta. Głównym czynnikiem mającym
istotny wpływ na realizację celów strategicznych Emitenta, jest pozycja oraz tych marek Emitenta ma
bezpośredni wpływ na zainteresowanie produktami oferowanymi przez Emitenta, a tym samym na jego
wyniki sprzedażowe. Budowa wizerunku Grupy Kapitałowej oraz rozpoznawalności oferowanych przez
nią produktów, mająca bezpośredni wpływ na przychody i zyski, uzależniona jest od zdolności
wypracowania i wdrożenia strategii marketingowej skutecznej w długim horyzoncie czasowym.
Kluczowe jest również trafne zaprojektowanie portfolio produktowego. Ryzyko podjęcia nietrafnych
decyzji marketingowych lub produktowych, wynikających z niewłaściwej oceny tendencji na rynku napoi
alkoholowych bądź niezdolność Grupy Kapitałowej do dostosowania się do zmieniających się warunków
rynkowych oznaczać może pogorszenie jego wyników sprzedażowych i finansowych. Wpływ na
opisywane ryzyko ma zarówno pozycja oraz rozpoznawalność poszczególnych marek należących do
Grupy Kapitałowej, jak również skuteczność strategii marketingowej całej Grupy Kapitałowej.
Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Emitenta i skutkować osiągnięciem
mniejszych korzyści, niż pierwotnie zakładane. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ
na działalność, wyniki sprzedażowe, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Emitenta lub
cenę rynkową Akcji Oferowanych.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko utraty zezwoleń związanych ze sprzedażą alkoholu
Działalność Emitenta oraz Grupy Kapitałowej w branży uzależniona jest od posiadania stosownych
zezwoleń związanych ze sprzedażą wyrobów alkoholowych. Dla działalności Grupy Kapitałowej
szczególnie istotne są zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.
Procedurę wydawania tego rodzaju zezwoleń reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1119). Zezwolenie na
obrót hurtowy wydaje się na czas oznaczony – w zależności od zawartości alkoholu w napoju
alkoholowym – na czas nie dłuższy niż rok lub dwa lata. Oznacza to konieczność cyklicznego
uzyskiwania zezwolenia na kolejne okresy działalności.
W związku z powyższym, nie można wykluczyć sytuacji, w której, pomimo dołożenia przez Emitenta
należytej staranności, procedura wydania jednego lub więcej zezwoleń na prowadzenie obrotu
hurtowego napojami alkoholowymi na kolejne okresy działalności podmiotów wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej Emitenta, ulegnie wydłużeniu. Istnieje również, możliwość nieuzyskania przez
Emitenta lub podmiot wchodzący w skład jego Grupy Kapitałowej jednego lub kilku z zezwoleń
niezbędnych do prowadzenia działalności związanej z obrotem napojami alkoholowymi. Aktualizacja
opisanego ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej,
w tym również na uzyskiwane wyniki finansowe. Brak uzyskania wymaganych zezwoleń może również
8|S t r o n a

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA
doprowadzić do istotnego ograniczenia prowadzonej działalności, a w skrajnych wypadkach do
uniemożliwienia prowadzenia dotychczasowej działalności w niezmienionym kształcie.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko niepozyskania dodatkowych środków finansowych niezbędnych do utrzymania
zakładanego tempa rozwoju
W opinii Zarządu, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent posiada wystarczające środki
finansowe do pokrycia kosztów bieżącej działalności w najbliższej przyszłości. Dalszy dynamiczny
rozwój Grupy Kapitałowej zgodnie z jej założeniami jednak wymagać poszerzenia bazy kapitałowej, co
Emitent zamierza realizować poprzez przeprowadzenie oferty Akcji oraz pozyskanie zewnętrznego
finansowania dłużnego, przede wszystkim bankowego. Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku
niepozyskania zakładanej kwoty w ramach takiej oferty Akcji spotka się z trudnościami w pozyskaniu
dodatkowego finansowania w zakresie niezbędnym do realizacji zakładanych celów rozwojowych Grupy
Kapitałowej co może mieć negatywny wpływ na czas ich realizacji i osiągane przez Grupę Kapitałową
wyniki finansowe. Niezależnie od powyższego, możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez
Spółkę może być ograniczona między innymi ze względu na: (i) przyszłą kondycję finansową Emitenta
lub Grupy Kapitałowej oraz jej wyniki finansowe, lub (ii) warunki rynkowe i gospodarcze. Ryzyko to
będzie w szczególności istotne w przypadku spadku przychodów uzyskiwanych przez Emitenta lub
Grupę Kapitałową w ramach bieżącej działalności. Może to oznaczać spowolnienie rozwoju Emitenta i
pogorszenie jego pozycji konkurencyjnej, a w skrajnie negatywnym scenariuszu nawet konieczność
zaprzestania prowadzenia działalności.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko związane z zobowiązaniami spółek Grupy Kapitałowej
Spółki Grupy Kapitałowej posiadają istotne zobowiązania związane z finansowaniem ich działalności,
opisane w dalszej części Memorandum. Obecnie Emitent zakłada, że realizacja zobowiązań
następować będzie z generowanych przez Grupę Kapitałową przepływów pieniężnych. Emitent nie
może jednak wykluczyć, że w przypadku nieosiągnięcia zakładanych wyników finansowych dana spółka
Grupy Kapitałowej nie będzie w stanie realizować terminowo całości lub części swoich zobowiązań, co
może skutkować koniecznością pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla realizacji zapadających
zobowiązań finansowych lub materializacją ryzyk związanych z utratą płynności finansowej lub
upadłością.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średni, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko związane z obligacjami emitowanymi przez spółki Grupy Kapitałowej
Dotychczasowa działalność spółek Grupy Kapitałowej, tj. Emitenta, Tenczynek Bezalkoholowe S.A. i
Tenczyńska Okovita S.A. finansowała była między innymi poprzez emisję obligacji. Terminy wykupu
wyemitowanych obligacji przypadają w pierwszym półroczu 2022 roku. W przypadku nieuzyskania
wystarczających środków pieniężnych na spłatę obligacji spółki Grupy Kapitałowej mogą nie dokonać
ich wykupu w terminie, co może skutkować dochodzeniem zapłaty przez obligatariusz, bezpośrednio
lub przez administratorów zabezpieczeń.
Dodatkowo, w przypadku naruszenia kowenantów określonych w warunkach emisji poszczególnych
obligacji, obligatariusze mogą żądać i przedterminowego wykupu.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko konkurencji
Emitent działa na silnie konkurencyjnym rynku, stąd istnieje ryzyko działań konkurentów Emitenta
zmierzających do pozyskania jego klientów lub oferowania lepszych warunków handlowych
potencjalnym klientom Emitenta. Istnieje również ryzyko wzorowania się na produktach oferowanych
przez Emitenta, a w skrajnych przypadkach ryzyko powielania receptur produkcji produktów lub ich
oznaczeń. Emitent nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów. W przeciwieństwie
do dużych marek alkoholowych, Emitent stara się produkować wyselekcjonowane, wręcz rzemieślnicze
produkty.
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Emitent nieustannie śledzi działania podejmowane przez konkurencję i w sposób elastyczny stara się
dopasować do zmian w branży, pozostają jednak nadal wierny podstawowym założeniom swojej
działalność. W celu minimalizacji opisanego ryzyka Emitent podejmuje nasilone działania promocyjne,
starając się nieustannie podnosić rozpoznawalność swojej marki. Poza tradycyjnymi środkami
przekazu, Emitent promuje również swoje produkty w tzw. social media.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Działalność Emitenta uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od:
stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu
budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej Polski mogą generować ryzyko dla
prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki
finansowe osiągane przez Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji
makroekonomicznej mogą odbić się na prognozowanych przychodach Emitenta. Ponadto, w przypadku
podjęcie decyzji o rozszerzeniu działalności Emitenta na rynki zagraniczne, w szczególności poprzez
prowadzenie aktywnej działalności promocyjnej oraz sprzedażowej na zagranicznych rynkach, ryzyko
opisane w niniejszym punkcie będzie miało analogiczne zastosowanie do sytuacji makroekonomicznej
państw, na których rynku zostanie podjęta działalność.
Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce
z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan działalności Spółki.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średni, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko zmian regulacji prawnych
Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom z zakresu prawa
spółek i prawa administracyjnego związane z nadzorem państwowym nad produkcją oraz obrotem
wyrobami alkoholowymi. Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące
zagrożenie dla działalności Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzenia nowych regulacji
oraz ich niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia działalności
przez Emitenta. Nie można wykluczyć wprowadzenia nowych przepisów, które mogłyby mieć istotny
wpływ na warunki produkcji oraz dystrybucji produktów Emitenta. Dodatkowe wymogi mogą w
szczególności przybrać postać dodatkowych zezwoleń, koncesji, pozwoleń lub obowiązku certyfikacji
produktów Grupy Kapitałowej.
Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w tym na
zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej a tym samym spadek
wartości aktywów i przychodów Emitenta. Wejście w życie nowych regulacji może wiązać się z
koniecznością ponoszenia przez Emitenta dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów związanych z
dostosowaniem działalności Grupy Kapitałowej do nowowprowadzonych przepisów, co może
przyczynić się do zwiększenia kosztów działalności Grupy Kapitałowej, a tym samym zmniejszyć zysk
wypracowany przez Emitenta. Możliwe jest również wprowadzenie regulacji, które ograniczą
prowadzenie istotnej części działalności Grupy Kapitałowej w dotychczasowej postaci.
W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych
i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac sejmowych, jak również orzecznictwo
dotyczące branży będącej obszarem działań Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby
dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian. Ponadto,
Emitent korzysta z bieżącej obsługi prawnej.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średni, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
wysokie.
Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego
Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian.
Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować sytuację odmiennej ich
interpretacji przez Emitenta i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organy skarbowe
mogą nałożyć na Emitenta karę finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jego wyniki
finansowe. Ponadto, organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji
podatkowych określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od
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końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe
odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta interpretacji
przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową
Emitenta.
Szczególnym rodzajem tego ryzyka jest wzrost podatku akcyzowego nakładanego na produkty
alkoholowe. W takim przypadku możliwy jest spadek popytu na produkty oferowane przez Emitenta, co
może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Projektowane zmiany ustawowe
zakładają wzrost podatku akcyzowego począwszy od 2022 roku i w latach kolejnych, co może w
dłuższym okresie czasu prowadzić do istotnego wzrostu cen produktów alkoholowych. Ostateczny
wpływ projektowanych regulacji możliwy będzie do określenia po przyjęciu końcowej wersji ustawy.
Obecnie prezentowane przez Emitenta szacowane wyniki przyszłe uwzględniają zakładany wzrost
podatku akcyzowego.
Dodatkowo, znaczące zmiany systemu podatkowego wchodzące w życie od 2022 roku mogą skutkować
istotnym zwiększeniem obciążeń publicznoprawnych Grupy Kapitałowej, a także członków jej
personelu, co może przekładać się na ogólny wzrost kosztów działalności a tym samym wpływać na
zmniejszenie marży lub wzrost cen produktów Grupy Kapitałowej. Szeroki zakres zakładanych zmian
może ponadto powodować wątpliwości interpretacyjne i zwiększać ryzyka postępowań dotyczących
rozliczeń podatkowych w przyszłości.
Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów
podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać
strategię Emitenta do występujących zmian.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
wysokie
Ryzyko zmian stóp procentowych
W ramach swojej działalności spółki Grupy Kapitałowej korzystają lub mogą korzystać z finansowania
dłużnego, w ramach którego oprocentowanie uzależnione będzie od aktualnych stóp procentowych, w
szczególności wskaźnika WIBOR. Utrzymanie tendencji do zwiększania stóp procentowych może
wpływać na wzrost wskaźnika WIBOR, a tym samym wzrost kosztów finansowania działalności Grupy
Kapitałowej.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
wysokie.
Ryzyko ograniczonej płynności i związane z nabywaniem akcji poza zorganizowanym systemem
obrotu
Inwestorzy dokonujący nabycia Akcji, w tym Akcji Oferowanych poza zorganizowanym systemem
obrotu winni liczyć się z ryzykiem niepłynności nabywanych walorów wynikającym z niemożności ich
szybkiej odsprzedaży.
Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.
Emitent wskazuje jednak, że wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu w ASO uzależnione jest od
spełnienia przez Emitenta przesłanek formalnych wynikających z Regulaminu ASO, jak i wymogów
faktycznych wynikających z praktyki Organizatora ASO wobec spółek ubiegających się o wprowadzenie
akcji do obrotu na rynku NewConnect. Nie można wykluczyć, że proces przygotowania wniosku o
wprowadzenie, z uwagi na konieczność dostosowania Emitenta do tych wymogów, będzie długotrwały.
Nie można także wykluczyć, że z uwagi na zmianę sytuacji faktycznej Emitenta lub zmianę otoczenia
prawnego, Emitent nie będzie spełniał wymogów formalnych wynikających z Regulaminu ASO, co może
znacząco przedłużyć lub uniemożliwić wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku NewConnect.
Należy także wskazać, że proces rozpatrywania wniosku przez Organizatora ASO może być
długotrwały, w związku ze zgłaszaniem przez GPW uwag do dokumentów, które zostaną przedłożone
przez Emitenta.
Ryzyko związane z niedojściem Połączenia do skutku
Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy właściwy dla Spółki. Połączenie
może nie dojść do skutku w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o
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rejestrację Połączenie w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym lub uprawomocni się
orzeczenie o odmowie rejestracji Połączenia.
Ponadto, uprawnione osoby mogą skorzystać z prawa do wytoczenia powództwa przeciwko Spółce o
uchylenie Uchwały o Połączeniu lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały o Połączeniu w
razie przekonania, że Uchwała o Połączeniu narusza dobre obyczaje, godzi w interes Spółki lub
krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała o Połączeniu jest sprzeczna z ustawą lub Statutem Spółki.
Ryzyko to można odnieść analogicznie do uchwały w sprawie połączenia podejmowanej przez Spółkę
Przejmowaną. Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie można go
całkowicie wykluczyć.
Nie można wykluczyć, że Sąd Rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, zakwestionuje
Uchwałę o Połączeniu, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach procesu
Połączenia, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestracje Połączenia w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z zobowiązaniami Doctor Brew
Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka wstępuję z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Doctor
Brew S.A. jako spółki przejmowanej. Majątek każdej ze spółek biorących udział w Połączeniu powinien
być zarządzany przez Spółkę oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, który
wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia
o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.
W związku z tym, od dnia Połączenia Emitent będzie odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania Spółki
Przejmowanej. Tym samym, istnieje ryzyko wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Emitenta przez
wierzycieli Spółki Przejmowanej. Okoliczność ta może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta,
w szczególności na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
wysokie.
1.7

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów
wartościowych

Przedmiotem Oferty Publicznej jest nie mniej niż 1 (słowie: jednej) i nie więcej niż 1.177.915 (słownie:
jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii J
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
1.8

Podstawowe informacje na temat podmiotu udzielającego zabezpieczenia
(gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia

Nie dotyczy. Brak jest podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego).
1.9

Cena emisyjna (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej
ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości

Walne Zgromadzenie w Uchwale Emisyjnej ustaliło Cenę Emisyjną na 54,00 zł (pięćdziesiąt cztery złote
00/10).
1.10 Wskazanie firmy (nazwy) i siedziby firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w
ofercie papierów wartościowych objętych memorandum oraz gwarantów emisji
W Ofercie nie będzie pośredniczyć firma inwestycyjna. W ramach Oferty nie ustanowiono gwarantów
emisji.
1.11 Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące Memorandum
zostały uwzględnione w jego treści
Termin ważności Memorandum upływa z chwilą upływu okresu zawierania umów objęcia Akcji
Oferowanych lub zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji Oferowanych, w przypadku ich zawarcia przez
wszystkich Inwestorów wskazanych w Uchwale Emisyjnej, w zależności od tego co nastąpi wcześniej,
jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia.
Memorandum zostało udostępnione w dniu 08 marca 2022 r. i do tej daty dane aktualizujące
Memorandum zostały uwzględnione w jego treści.
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1.12 Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w memorandum, w okresie jego
ważności, będą podawane do publicznej wiadomości
Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy w związku z art. 38b ust. 3 o Ofercie, nowy znaczący czynnik, istotny
błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum, które mogą
wpłynąć na ocenę Akcji Nowej Emisji i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między
udostępnieniem Memorandum a zakończeniem okresu oferowania Akcji Nowej Emisji zostaną podane
w suplemencie do Memorandum. Suplement do Memorandum zostanie niezwłocznie udostępniony
osobom, do których skierowana jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione
Memorandum.
Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Akcji Nowej Emisji przed udostępnieniem
suplementu do Memorandum, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w
terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych po udostępnieniu suplementu do Memorandum, pod warunkiem że
nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa powyżej, wystąpiły lub
zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem Akcji Nowej Emisji, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez
Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody zostanie określony w suplemencie
do Memorandum. Za zgodą wszystkich osób, które już zawarły umowę sprzedaży akcji, termin ten może
ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone Emitentowi o
odstąpieniu od zawartej umowy objęcia Akcji Oferowanych.
Informacja powodująca zmianę treści Memorandum lub suplementów Memorandum, w zakresie
organizacji lub prowadzenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, niewymagająca udostępnienia suplementu
do Memorandum, zostanie udostępniona do publicznej wiadomości bez stosowania powyższych
wymogów, w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w
sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum.
2.

CZYNNIKI RYZYKA

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących objęcia Akcji Oferowanych,
potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka i inne informacje zawarte w
Memorandum. Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach ryzyka, które mogą mieć niekorzystny
wpływ na działalność Emitenta. W szczególności, niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach
ryzyka związanych z sytuacją finansową Emitenta i z jego otoczeniem oraz o innych czynnikach
istotnych dla oceny emisji papierów wartościowych i związanym z tym ryzykiem. Tym samym, wskazane
czynniki ryzyka mogą mieć istotnie niekorzystny wpływ na cenę Akcji Emitenta, w wyniku czego
inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych.
Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka związane z
działalnością Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę rynków, na których działa
Emitent oraz ryzyka właściwe dla instrumentów rynku kapitałowego, w tym – w związku z zamiarem
Emitenta wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO – także ryzyka związane z ubieganiem się o
wprowadzenie Akcji do obrotu na tym rynku oraz z samym obrotem w ASO.
Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, że katalog ryzyk przedstawionych w niniejszym
rozdziale nie ma charakteru zamkniętego. Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka dotyczące jego
działalności, które są mu znane.
Istotność każdego z poniższych ryzyk została oceniona przez Emitenta w oparciu o dwa czynniki, tj.:
(i) prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz (ii) przewidywaną skalę negatywnego wpływu
na Emitenta i instrumenty finansowe objęte Memorandum. Ocena ww. czynników została
przeprowadzona przez Zarząd z wykorzystaniem skali jakościowej dla każdego z czynników: niska –
średnia – wysoka.
Przedstawiając czynniki ryzyka w zaprezentowanej poniżej kolejności, Emitent nie kierował się oceną
prawdopodobieństwa ich zaistnienia ani oceną ich istotności.
2.11 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta
Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju
Przyszłe działania strategiczne Emitenta skoncentrowane będą na dalszym poszerzaniu oferty
produktowej Grupy Kapitałowej, poprzez budowę zdywersyfikowanego portfolio produktów
alkoholowych i rozwoju posiadanej siatki dystrybucji.
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Zarząd Emitenta zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby Emitent zrealizował najważniejsze cele
strategiczne w najbliższych latach. Niemniej jednak zarząd Emitenta nie może zagwarantować, że
wszystkie jego cele strategiczne zostaną osiągnięte. Pełna realizacja złożonych celów uzależniona jest
od wielu czynników, w tym również tych niezależnych od Emitenta. Głównym czynnikiem mającym
istotny wpływ na realizację celów strategicznych Emitenta, jest pozycja oraz tych marek Emitenta ma
bezpośredni wpływ na zainteresowanie produktami oferowanymi przez Emitenta, a tym samym na jego
wyniki sprzedażowe. Budowa wizerunku Grupy Kapitałowej oraz rozpoznawalności oferowanych przez
nią produktów, mająca bezpośredni wpływ na przychody i zyski, uzależniona jest od zdolności
wypracowania i wdrożenia strategii marketingowej skutecznej w długim horyzoncie czasowym.
Kluczowe jest również trafne zaprojektowanie portfolio produktowego. Ryzyko podjęcia nietrafnych
decyzji marketingowych lub produktowych, wynikających z niewłaściwej oceny tendencji na rynku napoi
alkoholowych bądź niezdolność Grupy Kapitałowej do dostosowania się do zmieniających się warunków
rynkowych oznaczać może pogorszenie jego wyników sprzedażowych i finansowych. Wpływ na
opisywane ryzyko ma zarówno pozycja oraz rozpoznawalność poszczególnych marek należących do
Grupy Kapitałowej, jak również skuteczność strategii marketingowej całej Grupy Kapitałowej.
Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Emitenta i skutkować osiągnięciem
mniejszych korzyści, niż pierwotnie zakładane. Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ
na działalność, wyniki sprzedażowe, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Emitenta lub
cenę rynkową Akcji Oferowanych.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko utraty zezwoleń związanych ze sprzedażą alkoholu
Działalność Emitenta oraz Grupy Kapitałowej w branży uzależniona jest od posiadania stosownych
zezwoleń związanych ze sprzedażą wyrobów alkoholowych. Dla działalności Grupy Kapitałowej
szczególnie istotne są zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi.
Procedurę wydawania tego rodzaju zezwoleń reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1119). Zezwolenie na
obrót hurtowy wydaje się na czas oznaczony – w zależności od zawartości alkoholu w napoju
alkoholowym – na czas nie dłuższy niż rok lub dwa lata. Oznacza to konieczność cyklicznego
uzyskiwania zezwolenia na kolejne okresy działalności.
W związku z powyższym, nie można wykluczyć sytuacji, w której, pomimo dołożenia przez Emitenta
należytej staranności, procedura wydania jednego lub więcej zezwoleń na prowadzenie obrotu
hurtowego napojami alkoholowymi na kolejne okresy działalności podmiotów wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej Emitenta, ulegnie wydłużeniu. Istnieje również, możliwość nieuzyskania przez
Emitenta lub podmiot wchodzący w skład jego Grupy Kapitałowej jednego lub kilku z zezwoleń
niezbędnych do prowadzenia działalności związanej z obrotem napojami alkoholowymi. Aktualizacja
opisanego ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej,
w tym również na uzyskiwane wyniki finansowe. Brak uzyskania wymaganych zezwoleń może również
doprowadzić do istotnego ograniczenia prowadzonej działalności, a w skrajnych wypadkach do
uniemożliwienia prowadzenia dotychczasowej działalności w niezmienionym kształcie.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
Branża napoi alkoholowych charakteryzuje się zauważalną sezonowością sprzedaży, co widoczne jest
w szczególności w odniesieniu do sprzedaży piwa, która swój szczyt osiąga zwykle w drugim i czwartym
kwartale roku kalendarzowego. Sezonowość sprzedaży widoczna jest również w odniesieniu do tzw.
napoi wysokoprocentowych, które są spożywane w największej ilości w czwartym kwartale roku
kalendarzowego.
Wskazane powyżej zjawisko sezonowości w sprzedaży produktów oferowanych w ramach Grupy
Kapitałowej powinny być skorelowana z produkcją oraz magazynowaniem zapasu produktów przez
spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta. Produkcja zbyt dużej ilości produktów poza ich szczytem
sprzedażowym wiąże się z ryzkiem posiadania zbyt dużej ilości zapasów magazynowych, co może
wpływać na obniżenie wyników finansowych Grupy Kapitałowej oraz Emitenta, w tym w szczególności
na skutek zamrożenia środków obrotowych w magazynowanymi towarze. Ponadto, w skrajnych
przypadkach, magazynowanie znacznej ilości produktów może skutkować konieczności organizacji
oraz ponoszenia kosztów dodatkowej przestrzeni magazynowej.
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W celu ograniczenia wskazanego powyżej ryzyka, Emitent stara się planować swoją produkcję z
uwzględnieniem występującej sezonowości sprzedaży. Emitent dokłada należytej staranności w
monitorowaniu zapasów magazynowych oraz uwzględnia zeszłoroczne wyniki sprzedażowe w swoich
prognozach sprzedażowych na kolejny rok
Emitent ocenia istotność ryzyka jako niskie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko niekorzystnych warunków pogodowych
Ryzyko niekorzystnych warunków pogodowych jest bezpośrednio powiązane z ryzykiem sezonowości
sprzedaży, opisanym w punkcie 1.3 powyżej. Popyt konsumentów indywidualnych (detalicznych) na
piwo oraz napoje o niskiej zawartości alkoholu w okresach letnich jest zależny od warunków
pogodowych występujących w sezonach szczytowej sprzedaży. Niekorzystne warunki pogodowe
ograniczają organizację spotkań towarzyskich oraz wydarzeń rozrywkowych, co nie sprzyjają sprzedaży
produktów wskazanych powyżej, a tym samym może mieć wpływ na wyniki sprzedażowe Grupy
Kapitałowej oraz jej wyniki finansowe.
Czynnik ten jest niezależny od działań oraz woli Emitenta. W ograniczonym zakresie Emitent stara
przeciwdziałać wskazanemu ryzyku poprzez dywersyfikacje swojej oferty produktowej, w tym w
szczególności poprzez wprowadzanie nowych produktów o wysokim stężeniu alkoholu.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z opóźnieniami w dostawie produktów i utratą kluczowych odbiorców
Strategia Emitenta zakłada utrzymywanie zdywersyfikowanej sieci dystrybucji, obejmującej zarówno
klientów indywidualnych (detalicznych), lokalne rzemieślnicze sklepy, puby i restauracje, jak również
duże sieci handlowe zlokalizowane w całym kraju. Model dystrybucji produktów obrany przez Emitenta
pozwala na uniezależnienie działalności Emitenta od jednego lub kilku odbiorców, co jednak nie
wyklucza zupełnie ryzyka negatywnego wpływu utraty istotnego odbiorcy na wyniki finansowe Grupy
Kapitałowej.
Grupa Kapitałowa nie posiada własnego działu transportowego, wobec czego dostawy produktów
Emitenta do ich docelowych odbiorców realizowane są za pośrednictwem komercyjnych przewoźników.
Emitent dokłada należytej staranności, aby wybrany przez niego przewoźnik dostarczył zamówione
produkty w odpowiednim terminie oraz czasie. Pomimo jednak najlepszych starań Emitenta oraz jego
współpracowników, nie można wykluczyć opóźnień w realizowanych dostawach produktów.
Powtarzające się opóźnienia w dostawie produktów mogą doprowadzić do utraty części, a w skrajnych
przypadkach, większości kluczowych odbiorców. Utarta kluczowych odbiorców produktów Grupy
Kapitałowej, w szczególności tych którzy mają istotny udział w wynikach sprzedażowych Emitenta,
może doprowadzić do spadku sprzedaży produktów oferowanych przez Emitenta oraz do pogorszenia
jego wyników finansowych.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko związane z kopiowaniem produktów emitenta
Istotną przewagą Emitenta oraz podmiotów wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej jest
produkowanie rozpoznawalnych oraz rzemieślniczych wyrobów alkoholowych. Wysoka
rozpoznawalność wśród konsumentów produktów oferowanych przez Emitenta ma pozytywny wpływ
na wyniki sprzedażowe tychże produktów. Produkty wypracowane przez Emitenta mogą zostać
powielone przez podmioty konkurencyjne poprzez stworzenie produktów o łudząco podobnej
charakterystyce lub oznaczeniu graficznym. Podjęcie działań opisanych w niniejszym punkcie przez
konkurentów Emitenta może mieć znaczący wpływ na wyniki sprzedażowe Emitenta oraz osiągane
przez niego wyniki finansowe.
W celu ograniczenia ryzyka opisanego w niniejszym punkcie spółki Grupy Kapitałowej na bieżąco
rejestrują oznaczenia poszczególnych istotnych produktów lub marek wykorzystywanych przez Grupę
Kapitałową jako znaki towarowe. Emitent oraz spółki Grupy Kapitałowej posiadają obecnie szereg
zarejestrowanych znaków towarowych, jak również dokonały szeregu zgłoszeń w celu uzyskania
kolejnych praw ochronnych na stosowane znaki towarowe.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako niskie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
wysokie.
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Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
Grupa Kapitałowa w swojej działalności wykorzystuje kompetencje, specjalistyczną wiedzę oraz
wieloletnie doświadczenie swoich pracowników. Szczególnie istotna jest wiedza specjalistyczna
piwowarów oraz kadry menedżerskiej zarządzającej rozwojem produktów oferowanych przez Grupę
Kapitałową. Utrata w krótkim okresie kluczowych pracowników, w tym przede wszystkim kadry
menedżerskiej, mogłaby w istotny, negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez
Emitenta w przyszłości. Pomimo najlepszych starań, nie można wykluczyć ryzyka związanego z
trudnościami w pozyskaniu doświadczonych specjalistów, jak również ryzyko zatrudnienia osób
nieposiadających pełnych kompetencji do powierzonej im roli.
W celu minimalizacji opisanego ryzyka Grupa Kapitałowa stara się budować wizerunek rzetelnego oraz
przyjaznego pracodawcy. Emitent oferuje atrakcyjne metody pracy, pracę w dynamicznym i ciekawym
środowisku, będąc unikatowym na rynku przedsiębiorstwem do rozwoju kariery zawodowej w branży
spożywczej. Osoby zarządzające oraz akcjonariusze dzięki swojej obecności w social mediach, jak
również sprzedawane przez Emitenta produkty stanowią magnes dla potencjalnych pracowników.
Uczestnictwo w dynamicznym rozwoju i możliwość rozwoju kompetencji jest czynnikiem dodatkowo
motywującym do pracy dla Grupy Kapitałowej. Nie bez znaczenia pozostaje też atrakcyjność
wynagrodzenia oraz zdalna praca, którą na niektórych stanowiskach można realizować. Dodatkowo
Emitent stale monitoruje rynek pod kątem dostępnych na rynku pracy talentów, a także otwiera nowe
projekty przyciągając najlepszych specjalistów z branży.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko ograniczonego wpływu emitenta na działalność Grupy Kapitałowej
Emitent prowadzi działalność jako spółka holdingowa realizująca swoją strategię branżową w obszarze
produkcji i dystrybucji napojów alkoholowych z wykorzystaniem spółek zależnych i stowarzyszonych.
Wobec objętej przez Emitenta struktury prowadzenia działalność, tj. w ramach holdingu, istnieje ryzyko
ograniczonego wpływu Emitenta na bieżącą działalność oraz strategie realizowane przez jego spółki
zależne i stowarzyszone. Może to prowadzić do rozbieżności między działalnością Emitenta, a jego
spółek zależnych i stowarzyszonych, co może być szczególnie widoczne w ramach działań
marketingowych, promocyjnych czy warunkach handlowych oferowanych przez każdy z podmiotów.
Rozbieżności te mogą osłabia zarówno zaufanie do Grupy Kapitałowej, jak również objętą przez nią
strategię.
W celu przeciwdziałania wskazanemu ryzyku Emitent stara się, w zakresie dopuszczalnym przez prawo,
układać relacje korporacyjne między spółkami działającymi w Grupie Kapitałowej w sposób
zapewniający Emitentowi odpowiednie środki kontrolne wobec jego spółek zależnych i stowarzyszony.
Emitent dba również o przejrzystość komunikacji pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy
Kapitałowej oraz ich transparentność.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako niskie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko niepozyskania dodatkowych środków finansowych niezbędnych do utrzymania
zakładanego tempa rozwoju
W opinii Zarządu, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent posiada wystarczające środki
finansowe do pokrycia kosztów bieżącej działalności w najbliższej przyszłości. Dalszy dynamiczny
rozwój Grupy Kapitałowej zgodnie z jej założeniami jednak wymagać poszerzenia bazy kapitałowej, co
Emitent zamierza realizować poprzez przeprowadzenie oferty akcji oraz pozyskanie zewnętrznego
finansowania dłużnego, przede wszystkim bankowego. Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku
niepozyskania zakładanej kwoty w ramach planowanej oferty akcji Emitent spotka się z trudnościami w
pozyskaniu dodatkowego finansowania w zakresie niezbędnym do realizacji zakładanych celów
rozwojowych Grupy Kapitałowej co może mieć negatywny wpływ na czas ich realizacji i osiągane przez
Grupę Kapitałową wyniki finansowe. Niezależnie od powyższego, możliwość pozyskania dodatkowego
kapitału przez Spółkę może być ograniczona między innymi ze względu na: (i) przyszłą kondycję
finansową Emitenta lub Grupy Kapitałowej oraz jej wyniki finansowe, lub (ii) warunki rynkowe i
gospodarcze. Ryzyko to będzie w szczególności istotne w przypadku spadku przychodów uzyskiwanych
przez Emitenta lub Grupę Kapitałową w ramach bieżącej działalności. Może to oznaczać spowolnienie
rozwoju Emitenta i pogorszenie jego pozycji konkurencyjnej, a w skrajnie negatywnym scenariuszu
nawet konieczność zaprzestania prowadzenia działalności.
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Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko związane z zobowiązaniami spółek Grupy Kapitałowej
Spółki Grupy Kapitałowej posiadają istotne zobowiązania związane z finansowaniem ich działalności,
opisane w dalszej części Memorandum. Obecnie Emitent zakłada, że realizacja zobowiązań
następować będzie z generowanych przez Grupę Kapitałową przepływów pieniężnych. Emitent nie
może jednak wykluczyć, że w przypadku nieosiągnięcia zakładanych wyników finansowych dana spółka
Grupy Kapitałowej nie będzie w stanie realizować terminowo całości lub części swoich zobowiązań, co
może skutkować koniecznością pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla realizacji zapadających
zobowiązań finansowych lub materializacją ryzyk związanych z utratą płynności finansowej lub
upadłością.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średni, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej
Działalność Grupy Kapitałowej związana jest z produkcją oraz dystrybucją piwa i alkoholi
wysokoprocentowych. Głównymi kosztami jakie ponosi lub będzie ponosić Grupa Kapitałowa są przede
wszystkim koszty zakupu surowców, koszty produkcyjne, koszty remontów oraz dostosowania lokali,
koszty transportu, koszty obsługi urządzeń oraz koszty marketingowe, jak również koszty osobowe.
Istotnym ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest ogólny spadek
zainteresowania na oferowane produkty, w tym w szczególności na skutek wdrożenia niepoprawnie
opracowanej strategii marketingowej. Nagły oraz znaczny spadek przychodów z działalności Grupy
Kapitałowej, przy jednoczesnej konieczności dalszego ponoszenia kosztów oraz przy braku
zapewnienia innego źródła ich finansowania, może doprowadzić do braku możliwości terminowego
regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących zobowiązań Emitenta lub poszczególnych spółek
Grupy Kapitałowej.
Emitent podejmuje w trybie ciągłym czynności mające na celu minimalizację wskazanego ryzyka
poprzez szczegółową aktualizację analizy finansowej oraz kosztowej zakładanych działań oraz możliwie
szybkie reagowania na jej zmiany.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta
Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych
zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą przekraczać wartość jego majątku.
Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo poniesienia istotnych kosztów, Emitent nie
będzie generować zakładanych przychodów. W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość
Emitenta. W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności
wskazanej w przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o
ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać umorzone z
braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie niewypłacalności lub
zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą również podlegać restrukturyzacji na
mocy przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub
niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków
lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie Akcji, w tym Akcji Oferowanych może być utrudnione albo
niemożliwe.
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum nie ma podstaw do ziszczenia się tego ryzyka w
odniesieniu do Emitenta.
Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy
Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka będzie w
stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej wysokość będzie
zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej Spółki, potrzeby
zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Grupy
Kapitałowej i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z ewentualnymi
przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Grupy Kapitałowej i jej rozwoju. Kolejnym warunkiem
wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu wypracowanego
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przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, że Zarząd nie przedstawi Walnemu
Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie
podejmie uchwały o jej wypłacie niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji
Oferowanych nie będą posiadać większości umożliwiającej samodzielne podjęcie uchwały w tym
przedmiocie. W przypadku niepodjęcia uchwały o wypłacie dywidendy akcjonariuszom Emitenta nie
będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę udziału w zysku Emitenta. Zasady polityki dywidendowej
Spółki na najbliższe lata zostały przedstawione w punkcie 4.8.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako niskie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko związane z zawieranymi przez emitenta umowami cywilnoprawnymi w kontekście praw
autorskich
Spółki Grupy Kapitałowej nawiązując współpracę z poszczególnymi członkami zespołu realizują prace
również w oparciu o umowy cywilnoprawne: umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia lub umowy o
dzieło.
Mając jednak na uwadze, że istotne aktywo Grupy Kapitałowej stanową receptury i procesy produkcji
alkoholi a także materiały związane z prowadzonymi działaniami promocyjnymi nie można wykluczyć
ryzyka występowania przeciwko Grupie Kapitałowej z roszczeniami związanymi z prawami autorskimi.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyka związane z prowadzeniem działalności w budynkach Browaru Tenczynek
Istotna część działalności Grupy Kapitałowej prowadzona jest w historycznych zabudowaniach Browaru
Tenczynek. Budynki te, ze względu na swój wiek, mogą nie być dostosowane do potrzeb prowadzenia
działalności poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej, w tym w zakresie przepisów BHP. W przypadku
niedostosowania poszczególnych pomieszczeń do wymogów przewidzianych przepisami prawa i
właściwymi regulacjami BHP lub sanitarnymi spółki Grupy Kapitałowej mogą podlegać sankcjom
nakładanym przez właściwe organu, w tym sankcjom o charakterze finansowym.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako niskie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko niewywiązywania się przez odbiorców lub dystrybutorów z terminów płatności
Grupa Kapitałowa realizuje istotną część sprzedaży jej produktów za pośrednictwem dystrybutorów,
hurtowni lub sieci handlowych. W związku z tym w przypadku nieterminowego wywiązywania się
odbiorców z zobowiązań wobec Grupy Kapitałowej istnieje ryzyko pogorszenia się płynności
poszczególnych spółek wchodzących w jej skład, a w konsekwencji wyników finansowych Grupy
Kapitałowej.
Emitent stara się ograniczyć ryzyko wystąpienia opóźnień płatności poprzez staranne przestrzeganie
zapisów kontraktowych oraz ścisłą współpracę z odbiorcami. Jednakże nie można wykluczyć sytuacji,
w której kontrahent nie dokona terminowej zapłaty.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko zmian cen produktów
Ceny składników nabywanych przez Grupę Kapitałową na potrzeby wytworzenia jej produktów ulegają
regularnym zmianom i stanowią istotną część kosztów Grupy Kapitałowej. Ceny towarów mogą
znacząco wzrosnąć w wyniku lokalnych lub globalnych zdarzeń pozostających poza kontrolą Emitenta,
w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych, dynamiki popytu i podaży, zakłóceń w handlu i w
funkcjonowaniu łańcuchów dostaw lub innych czynników. Chociaż Grupa Kapitałowa posiada
zdywersyfikowaną bazę dostawców, nie można wykluczyć, że niektórzy dostawcy w wyniku wyższych
kosztów produkcji lub w celu zwiększenia swoich zysków postanowią podnieść ceny zbywanych
składników. Grupa Kapitałowa może w takim przypadku podejmować starania w celu przeniesienia tych
wyższych cen zakupu w całości lub w części na swoich klientów w celu utrzymania swojej marży zysku
brutto ze sprzedaży. Zwiększenie cen może wpłynąć negatywnie na wolumen sprzedaży produktów
Grupy kapitałowej, a ewentualny brak wprowadzenia takich zmian na osiąganą marżę, co może
negatywnie wpłynąć na działalność Grupy Kapitałowej i jej sytuację finansową.
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Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko związane z produktami i roszczeniami klientów
Reklamacje klientów, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, procedury wycofywania
produktów ze sprzedaży, zagadnienia BHP, negatywna reklama, postępowania sądowe lub inne
czynniki mogą skutkować spadkiem wartości marek Grupy Kapitałowej. Wyniki finansowe Grupy
Kapitałowej są częściowo uzależnione od ich rozpoznawalności, a marka i znaki towarowe
wykorzystywane przez Grupę Kapitałową stanowią jedne ze jej kluczowych aktywów,
wykorzystywanych w działaniach marketingowych i promocyjnych. Produkcja, butelkowanie, transport,
przechowywanie i sprzedaż produktów Grupy Kapitałowej są obarczone ryzykiem, pogorszenia jakości
lub wadami, które mogą potencjalnie skutkować wycofywaniem produktów ze sprzedaży, roszczeniami
o odszkodowanie oraz negatywną reklamą, a także wiązać się z wynikającymi z powyższych zdarzeń
kosztami. Wszelkie reklamacje klientów, roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, przypadki
wycofywania produktów ze sprzedaży, zagadnienia BHP, negatywna reklama, postępowania prawne
lub inne czynniki obniżające wartość marek Grupy Kapitałowej mogą negatywny wpływ na sytuację
finansową Grupy Kapitałowej.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z kluczowym akcjonariuszem
Zbycie przez Janusza Palikota akcji Spółki lub brak jego wsparcia dla Grupy Kapitałowej w przyszłości
może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Grupy Kapitałowej.
Janusz Palikot posiada znaczące doświadczenie zawodowe, a także know-how związane z
działalnością Grupy Kapitałowej i rynku, na którym prowadzi działalność i dzieli się swoim
doświadczeniem z kluczowym personelem Grupy Kapitałowej.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z obligacjami emitowanymi przez spółki Grupy Kapitałowej
Dotychczasowa działalność spółek Grupy Kapitałowej, tj. Emitenta, Tenczynek Bezalkoholowe S.A. i
Tenczyńska Okovita S.A. finansowała była między innymi poprzez emisję obligacji. Terminy wykupu
wyemitowanych obligacji przypadają w pierwszym półroczu 2022 roku. W przypadku nieuzyskania
wystarczających środków pieniężnych na spłatę obligacji spółki Grupy Kapitałowej mogą nie dokonać
ich wykupu w terminie, co może skutkować dochodzeniem zapłaty przez obligatariusz, bezpośrednio
lub przez administratorów zabezpieczeń.
Dodatkowo, w przypadku naruszenia kowenantów określonych w warunkach emisji poszczególnych
obligacji, obligatariusze mogą żądać i przedterminowego wykupu.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z transakcjami z Podmiotami Powiązanymi
W prowadzonej działalności gospodarczej Emitent zawiera i będzie zawierał transakcje z podmiotami,
które są powiązane z Emitentem. W opinii Emitenta wszystkie takie transakcje zostały zawarte na
warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe
rynkowego charakteru takich transakcji, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych
Emitenta, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki
Emitenta.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako niskie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyka związane z importem i eksportem produktów grupy kapitałowej
Emitent zakłada rozszerzenie działalności w zakresie eksportu produktów własnych Grupy Kapitałowej
oraz importu produktów alkoholowych podmiotów trzecich. Działania te mogą wymagać uzyskania
stosownych zezwoleń na prowadzanie działalności w państwach trzecich, zapewnienie spełnienia
wymogów regulacyjnych oraz realizacji obowiązków celno – skarbowych. Wydłużenie procesu
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uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności na rynkach państw trzech może opóźnić
rozpoczęcie lub intensyfikację działań na tych obszarach, a tym samym uniemożliwić lub ograniczyć
możliwość realizacji sprzedaży i uzyskiwania przychodów na tych rynkach, co może mieć negatywny
wpływ na zakładane wyniki finansowe. Ewentualne zmiany w zakresie regulacji celno – skarbowych
mogą z kolei skutkować zmniejszeniem marży i zysku realizowanego ze sprzedaży w ramach
działalności transgranicznej.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko związane z jakością produkowanego alkoholu
Każda działalność produkcyjna, a w szczególności w branży spożywczej wiąże się z ryzykiem obniżenia
jakości produkowanych wyrobów. W zależności od momentu cyklu produkcyjnego, ryzyko to może
wynikać z nieodpowiedniego doboru, wad, lub usterek wykorzystywanego sprzętu, jego zużycia, a także
zastosowania surowców o niewystarczającej jakości lub niewłaściwych procedur.
W celu ograniczenia wskazanego powyżej ryzyka, Emitent do swojej produkcji wykorzystuje wysokiej
jakości półprodukty a także korzysta z wysokiej klasy środków trwałych. Ponadto Spółka posiada
usystematyzowany proces oceny, komunikacji i przeglądu jakościowego w czasie całego cyklu
produkcji, co pozwala utrzymać wysoką jakość produktów własnych.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie
2.12 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta
Ryzyko konkurencji
Emitent działa na silnie konkurencyjnym rynku, stąd istnieje ryzyko działań konkurentów Emitenta
zmierzających do pozyskania jego klientów lub oferowania lepszych warunków handlowych
potencjalnym klientom Emitenta. Istnieje również ryzyko wzorowania się na produktach oferowanych
przez Emitenta, a w skrajnych przypadkach ryzyko powielania receptur produkcji produktów lub ich
oznaczeń. Emitent nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów. W przeciwieństwie
do dużych marek alkoholowych, Emitent stara się produkować wyselekcjonowane, wręcz rzemieślnicze
produkty.
Emitent nieustannie śledzi działania podejmowane przez konkurencję i w sposób elastyczny stara się
dopasować do zmian w branży, pozostają jednak nadal wierny podstawowym założeniom swojej
działalność. W celu minimalizacji opisanego ryzyka Emitent podejmuje nasilone działania promocyjne,
starając się nieustannie podnosić rozpoznawalność swojej marki. Poza tradycyjnymi środkami
przekazu, Emitent promuje również swoje produkty w tzw. social media.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie emitenta
Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią wirusa COVID19 wywołującego chorobę SARS-CoV-2 ma wpływ na wiele obszarów gospodarczych, a także na wyniki
finansowe podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone liczne
ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. W związku ze zmienną sytuacją związaną z
pandemią istnieje ryzyko ponownego wprowadzenia obostrzeń, w tym również tych ograniczających lub
uniemożliwiających realizację całości lub części procesów niezbędnych dla prowadzenia działalności
Emitenta. Szczególnie dotkliwymi skutkami wprowadzonych obostrzeń jest dla Emitenta ograniczenie
działalności pubów, klubów restauracji oraz innych miejsc spotkań, w których mogą być spożywane
napoje alkoholowe. Ponadto, Emitent wskazuje, że w związku z pandemią COVID-19 nie można
wykluczyć, że część pracowników będzie musiała czasowo ograniczyć swoje zaangażowanie w prace,
co może mieć negatywny wpływ na realizację zaplanowanych przez Spółkę działań, w tym w
szczególności może skutkować opóźnieniami w dostawach produktów do obiorców. Istnieje ryzyko, że
pracownicy zachorują lub wystąpią u nich skutki uboczne przyjętego szczepienia ochronnego i lub
zostaną objęci kwarantanną lub hospitalizacją. Rodzaj działalności prowadzonej przez Emitenta
uniemożliwia wdrożenie pracy zdalnej w pełnym wymiarze (dotyczy to w szczególności pracowników
powierzchni magazynowej, pracowników produkcyjnych, dostawców). Dodatkowo, ewentualne
ponowne wprowadzenie ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lub przemieszczania się może
prowadzić do przerwania łańcuchów dostaw i w rezultacie do opóźnień w zakresie dostawy surowców
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do zakładów produkcyjnych Grupy Kapitałowej lub produktów końcowych do ich odbiorców. Ryzyko to
może mieć szczególne znaczenie w zakresie działalności transgranicznej.
Aktualnie Zarząd nie odnotował istotnych wpływów pandemii na bieżącej działalność Grupy Kapitałowej.
Należy mieć jednak na uwadze, że wprowadzenie restrykcji w życiu społecznym lub gospodarczym,
związanych z pandemią może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego Grupy Kapitałowej,
jak również na osiągane wyniki finansowe.
Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji
związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim
wyprzedzeniem strategię swojej działalności do aktualnej sytuacji ekonomicznej i epidemicznej w
Polsce i na świecie.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako niskie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Działalność Emitenta uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od:
stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu
budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej Polski mogą generować ryzyko dla
prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki
finansowe osiągane przez Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji
makroekonomicznej mogą odbić się na prognozowanych przychodach Emitenta. Ponadto, w przypadku
podjęcie decyzji o rozszerzeniu działalności Emitenta na rynki zagraniczne, w szczególności poprzez
prowadzenie aktywnej działalności promocyjnej oraz sprzedażowej na zagranicznych rynkach, ryzyko
opisane w niniejszym punkcie będzie miało analogiczne zastosowanie do sytuacji makroekonomicznej
państw, na których rynku zostanie podjęta działalność. Ryzyko powyższe wzrosło wraz z destabilizacją
sytuacji geopolitycznej spowodowaną wojną w Ukrainie i związanymi z nią zmianami w sytuacji
gospodarczej w Polsce i na Świecie.
Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce
z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan działalności Spółki.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średni, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
wysokie.
Ryzyko zmian regulacji prawnych
Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom z zakresu prawa
spółek i prawa administracyjnego związane z nadzorem państwowym nad produkcją oraz obrotem
wyrobami alkoholowymi. Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące
zagrożenie dla działalności Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzenia nowych regulacji
oraz ich niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia działalności
przez Emitenta. Nie można wykluczyć wprowadzenia nowych przepisów, które mogłyby mieć istotny
wpływ na warunki produkcji oraz dystrybucji produktów Emitenta. Dodatkowe wymogi mogą w
szczególności przybrać postać dodatkowych zezwoleń, koncesji, pozwoleń lub obowiązku certyfikacji
produktów Grupy Kapitałowej.
Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w tym na
zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej a tym samym spadek
wartości aktywów i przychodów Emitenta. Wejście w życie nowych regulacji może wiązać się z
koniecznością ponoszenia przez Emitenta dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów związanych z
dostosowaniem działalności Grupy Kapitałowej do nowowprowadzonych przepisów, co może
przyczynić się do zwiększenia kosztów działalności Grupy Kapitałowej, a tym samym zmniejszyć zysk
wypracowany przez Emitenta. Możliwe jest również wprowadzenie regulacji, które ograniczą
prowadzenie istotnej części działalności Grupy Kapitałowej w dotychczasowej postaci.
W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych
i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac sejmowych, jak również orzecznictwo
dotyczące branży będącej obszarem działań Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby
dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian. Ponadto,
Emitent korzysta z bieżącej obsługi prawnej.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średni, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
wysokie.
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Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego
Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian.
Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować sytuację odmiennej ich
interpretacji przez Emitenta i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organy skarbowe
mogą nałożyć na Emitenta karę finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jego wyniki
finansowe. Ponadto, organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji
podatkowych określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od
końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe
odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta interpretacji
przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową
Emitenta.
Szczególnym rodzajem tego ryzyka jest wzrost podatku akcyzowego nakładanego na produkty
alkoholowe. W takim przypadku możliwy jest spadek popytu na produkty oferowane przez Emitenta, co
może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Projektowane zmiany ustawowe
zakładają wzrost podatku akcyzowego począwszy od 2022 roku i w latach kolejnych, co może w
dłuższym okresie czasu prowadzić do istotnego wzrostu cen produktów alkoholowych. Ostateczny
wpływ projektowanych regulacji możliwy będzie do określenia po przyjęciu końcowej wersji ustawy.
Obecnie prezentowane przez Emitenta szacowane wyniki przyszłe uwzględniają zakładany wzrost
podatku akcyzowego.
Dodatkowo, znaczące zmiany systemu podatkowego wchodzące w życie od 2022 roku mogą skutkować
istotnym zwiększeniem obciążeń publicznoprawnych Grupy Kapitałowej, a także członków jej
personelu, co może przekładać się na ogólny wzrost kosztów działalności a tym samym wpływać na
zmniejszenie marży lub wzrost cen produktów Grupy Kapitałowej. Szeroki zakres zakładanych zmian
może ponadto powodować wątpliwości interpretacyjne i zwiększać ryzyka postępowań dotyczących
rozliczeń podatkowych w przyszłości.
Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów
podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać
strategię Emitenta do występujących zmian.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
wysokie
Ryzyko zmian stóp procentowych
W ramach swojej działalności spółki Grupy Kapitałowej korzystają lub mogą korzystać z finansowania
dłużnego, w ramach którego oprocentowanie uzależnione będzie od aktualnych stóp procentowych, w
szczególności wskaźnika WIBOR. Utrzymanie tendencji do zwiększania stóp procentowych może
wpływać na wzrost wskaźnika WIBOR, a tym samym wzrost kosztów finansowania działalności Grupy
Kapitałowej.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
wysokie.
Ryzyko zmiany kursów walutowych
Znaczna część kosztów Grupy Emitenta ponoszona jest w polskich złotych. W przypadku podjęcia
decyzji o dystrybucji produktów Emitenta na rynkach międzynarodowych, część przychodów i kosztów
Emitenta będzie realizowana w walutach obcych, przy czym kwoty i terminy zapłaty związane z
przychodami mogą nie równoważyć kosztów ponoszonych w danym momencie w danej walucie obcej.
Wskazane powyżej okoliczności powiązane są z ryzkiem zmiany kursów walutowych. Zmiany kursów
walut mogą generować zwiększenie kosztów lub zmniejszenie przychodów Emitent, wpływając również
na cen produktów oferowanych przez Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki sprzedażowe
Emitenta, a co za tym idzie również na jego wyniki finansowe. Zarząd nie podejmował dotychczas
żadnych działań związanych z ograniczaniem różnic kursowych.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
wysokie.
2.13 Czynniki ryzyka związane z Akcjami i rynkiem kapitałowym
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie części Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
organizowanym przez GPW, na rynku NewConnect. W związku z tym, poniżej przedstawione zostały
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czynniki ryzyka związane nie tylko z Ofertą Publiczną, ale także z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji
do obrotu w ASO oraz z samym obrotem w ASO.
Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane
Ryzyko inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest istotnie wyższe od ryzyka związanego
z inwestycjami w inne instrumenty finansowe (m.in. w papiery skarbowe, wybrane jednostki
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych).
Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje powinien ustalić czy inwestycja w Akcje jest dla niego
odpowiednią inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny
Inwestor powinien:
− posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz korzyści i
ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje;
− posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających
dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Akcje oraz wpływu inwestycji
w Akcje na jego ogólny portfel inwestycyjny;
− posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka
związanego z inwestowaniem w Akcje;
− w pełni rozumieć warunki emisji Akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;
− posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych
scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników,
które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka;
− posiadać tolerancję na ryzyko i tolerancję na poniesienie strat, jakie mogą zaktualizować się w
przypadku tej inwestycji.
Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez podmioty, które potencjalnie dokonają
inwestycji w Akcje, podlega przepisom regulującym dokonywanie takich inwestycji lub regulacjom
przyjętym przez właściwe organy tych podmiotów. Każda osoba rozważająca inwestycję w Akcje
powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:
− Akcje stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa,
− Akcje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia,
− oraz obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Akcji przez taki podmiot.
Instytucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne
przepisy w celu ustalenia, jaka jest właściwa klasyfikacja Akcji z punktu widzenia zarządzania ryzykiem
lub podobnych zasad.
Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie części Akcji, w tym Akcji Oferowanych do obrotu na rynku
NewConnect.
Inwestor powinien zdawać sobie sprawę, że w przypadku nabywania akcji spółki, która ubiega się o ich
wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect mogą w przyszłości wystąpić następujące rodzaje
ryzyk:
−

płynność obrotu Akcjami może być ograniczona, co może spowodować, że inwestorzy nie będą
mogli sprzedać swoich Akcji i w konsekwencji mogą utracić część lub całość dochodów z
inwestycji w te papiery wartościowe,

−

cena Akcji i wolumen obrotów, zależnie od zleceń kupna i sprzedaży, mogą podlegać znacznym
wahaniom. Przyczyną takiej sytuacji może być wiele czynników, w tym wahania kursowe,
okresowe zmiany wyników finansowych i operacyjnych Emitenta, wolumen i płynność obrotu,
raporty analityków na temat Emitenta i jego wyników, zmiany w wynikach lub pozycji rynkowej
pozostałych spółek z sektora, w którym działa Spółka, informacje bieżące podawane przez
Emitenta lub innych emitentów do publicznej wiadomości, inne informacje rozpowszechnione
wśród inwestorów oraz ich zachowania mające cechy spekulacji, a także sytuacja na giełdach
światowych,

−

notowania Akcji mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej, po której inwestorzy zakupili Akcje
Spółki.
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W związku z powyższym inwestorzy powinni wziąć pod uwagę okresową niemożność lub ograniczoną
możliwość zbywania Akcji, bądź ograniczenie w zbywaniu tych akcji po satysfakcjonującej cenie. Nie
można wykluczyć, iż w skrajnym przypadku z uwagi na tymczasowy brak płynności mogą występować
okresy, kiedy inwestorzy nie będą w stanie zrealizować transakcji obejmujących sprzedaż lub zakup
istotnych pakietów Akcji Emitenta. Materializacja opisywanego ryzyka w przyszłości może mieć zatem
negatywny wpływ na notowania oraz cenę Akcji Emitenta.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
średnie.
Ryzyko ograniczonej płynności i związane z nabywaniem akcji poza zorganizowanym systemem
obrotu
Inwestorzy dokonujący nabycia Akcji, w tym Akcji Oferowanych poza zorganizowanym systemem
obrotu winni liczyć się z ryzykiem niepłynności nabywanych walorów wynikającym z niemożności ich
szybkiej odsprzedaży.
Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.
Emitent wskazuje jednak, że wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu w ASO uzależnione jest od
spełnienia przez Emitenta przesłanek formalnych wynikających z Regulaminu ASO, jak i wymogów
faktycznych wynikających z praktyki Organizatora ASO wobec spółek ubiegających się o wprowadzenie
akcji do obrotu na rynku NewConnect. Nie można wykluczyć, że proces przygotowania wniosku o
wprowadzenie, z uwagi na konieczność dostosowania Emitenta do tych wymogów, będzie długotrwały.
Nie można także wykluczyć, że z uwagi na zmianę sytuacji faktycznej Emitenta lub zmianę otoczenia
prawnego, Emitent nie będzie spełniał wymogów formalnych wynikających z Regulaminu ASO, co może
znacząco przedłużyć lub uniemożliwić wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku NewConnect.
Należy także wskazać, że proces rozpatrywania wniosku przez Organizatora ASO może być
długotrwały, w związku ze zgłaszaniem przez GPW uwag do dokumentów, które zostaną przedłożone
przez Emitenta.
Ryzyko niedojścia Oferty do skutku
Oferta Publiczna nie dojdzie do skutku, w następujących przypadkach:
1)

nie zostanie objęta żadna Akcja Oferowana;

2)

nie dojdzie do przeniesienia na Spółkę Akcji Przyjaznego Państwa, jako wkładu
niepieniężnego na Akcje Oferowane,

3)

Zarząd Emitenta nie złoży do właściwego sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie
podwyższenia kapitału zakładowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powzięcia Uchwały
Emisyjnej, lub

4)

sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do obowiązku zwrotnego przeniesienia Akcji
Przyjaznego Państwa, jako wkładów niepieniężnych na Akcje Oferowane na Inwestorów. Jednakże
okresie do dnia dokonania takiego zwrotnego przeniesienia uprawnionym z Akcji Przyjaznego Państwa
przeniesionych na Emitenta będzie Emitent.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych. Emitent dołoży należytej
staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego wniosku we właściwym terminie.
Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd postanowienia w przedmiocie rejestracji
podwyższenia kapitału w drodze emisji Akcji Oferowanych.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z niedojściem Połączenia do skutku
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Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy właściwy dla Spółki. Połączenie
może nie dojść do skutku w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o
rejestrację Połączenie w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym lub uprawomocni się
orzeczenie o odmowie rejestracji Połączenia.
Ponadto, uprawnione osoby mogą skorzystać z prawa do wytoczenia powództwa przeciwko Spółce o
uchylenie Uchwały o Połączeniu lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały o Połączeniu w
razie przekonania, że Uchwała o Połączeniu narusza dobre obyczaje, godzi w interes Spółki lub
krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała o Połączeniu jest sprzeczna z ustawą lub Statutem Spółki.
Ryzyko to można odnieść analogicznie do uchwały w sprawie połączenia podejmowanej przez Spółkę
Przejmowaną. Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie można go
całkowicie wykluczyć.
Nie można wykluczyć, że Sąd Rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, zakwestionuje
Uchwałę o Połączeniu, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach procesu
Połączenia, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestracje Połączenia w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z zobowiązaniami Doctor Brew
Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka wstępuję z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązku
Doctor Brew S.A. jako spółki przejmowanej. Majątek każdej ze Spółek powinien być zarządzany przez
Spółkę oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, który wierzytelności
powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu
zażądali na piśmie zapłaty.
W związku z tym, od dnia Połączenia Emitent będzie odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania Spółki
Przejmowanej. Tym samym, istnieje ryzyko wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Emitenta przez
wierzycieli Spółki Przejmowanej. Okoliczność ta może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta,
w szczególności na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
wysokie.
Ryzyko naruszenia przepisów w związku z Ofertą Publiczną, skutkujące zastosowaniem przez
KNF sankcji
W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną lub subskrypcją dokonywaną
na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta lub inne podmioty
uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub uzasadnionego
podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić,
albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy o Ofercie, Komisja
może:
−

nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie
jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 Dni Roboczych, lub

−

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

−

opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu
w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

W przypadku, gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub
sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży
w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie
zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje się
od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerywa jej przebieg, do czasu
usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń.
W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować
środki opisane powyżej.
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Komisja może zastosować środki, o których mowa powyżej, także w przypadku, gdy:
−

oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie
tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów,

−

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

−

działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które
to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w
świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub

−

status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych
przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone
wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę,

a ich stosowanie przez Komisję może być wielkokrotne.
W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie określone zostały sankcje stosowane w przypadku naruszenia
przepisów Ustawy o Ofercie, regulujących zasady przeprowadzenia Oferty Publicznej.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem reklamy
Oferty Publicznej
Zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy o Ofercie w przypadku gdy zgodnie z właściwymi przepisami nie jest
wymagane udostępnienie prospektu, treści reklamowe powinny być zgodne z informacjami
zamieszczonymi w memorandum informacyjnym lub innym dokumencie wymaganym zgodnie z
przepisami, udostępnionym do publicznej wiadomości, albo z informacjami, które powinny być
zamieszczone w takim memorandum lub dokumencie zgodnie z właściwymi przepisami, gdy
memorandum informacyjne lub inny wymagany dokument jeszcze nie zostały udostępnione do
publicznej wiadomości. Ponadto treści reklamowe nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do
sytuacji Emitenta i oceny papierów wartościowych.
W przypadku gdy Emitent lub oferujący prowadzi reklamę Oferty Publicznej z naruszeniem art. 53 ust.
4 lub 5 Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. Jeżeli
naruszenie przepisów, o których mowa powyżej, ma rażący charakter, Komisja może nałożyć karę
pieniężną do wysokości 1.000.000 zł na osobę działającą w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub
oferującego przy dokonywaniu czynności związanych z Ofertą Publiczną lub reklamą Oferty Publicznej,
w szczególności na członka zarządu.
W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną lub subskrypcją dokonywaną
na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta lub inne podmioty
uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub uzasadnionego
podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić,
Komisja może:
−

nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie
jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 Dni Roboczych, lub

−

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

−

opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu
w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

W przypadku, gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub
sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży
w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie
zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje się
od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerywa jej przebieg, do czasu
usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń.
W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować
środki opisane w powyżej.
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Emitent podejmuje działania, mające na celu zminimalizowanie wystąpienia oraz ewentualnych skutków
materializacji ryzyka naruszenia przepisów dotyczących reklamy Oferty Publicznej, przede wszystkim
poprzez zaangażowanie profesjonalnych doradców z zakresu prawa i PR.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z zawieszeniem
wprowadzanych do obrotu

notowań

akcji

Emitenta

lub

wykluczeniem

akcji

Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku NewConnect. W pierwszej
kolejności Akcje Nowej Emisji nie będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na
rynku NewConnect, jednak docelowo Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie wszystkich jej Akcji,
z wyłączeniem Akcji uprzywilejowanych do obrotu zorganizowanego.
W związku z powyższym, w określonych sytuacjach na Emitenta będą mogły zostać nałożone sankcje
administracyjne. W szczególności Emitent będzie potencjalnie narażony na sankcje opisane poniżej.
Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §11
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes
jego uczestników, (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić
termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio,
na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione
obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt (ii) lub (iii) w
akapicie powyżej.
Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach określonych
przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na
okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.
Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 1
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego Organizator może wykluczyć instrumenty finansowe
z obrotu:
−

na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w
związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,

−

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

−

jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO,

−

wskutek otwarcia likwidacji emitenta;

−

wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić
odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem
przekształcenia.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 2
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego Organizator wyklucza lub odpowiednio wycofuje
instrumenty finansowe z obrotu:
−

w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: (i) w przypadku udzielenia
przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, (ii) w
przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o
ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub
wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,

−

jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,

−

w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego
wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót tymi instrumentami
finansowymi (§12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu).
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Zgodnie z §12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator ASO podejmując decyzję o
wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z
uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego autoryzowanemu doradcy, za pośrednictwem
faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail tego
podmiotu.
W terminie 10 Dni Roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent
może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie
wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o
ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 Dni Roboczych od dnia jego
złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii rady GPW. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie
dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku,
rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na
uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii rady GPW.
Decyzja o wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 5 Dni Roboczych po upływie terminu do
złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 5 Dni
Roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych
terminów obrót danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.
Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu tych samych
instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty
doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne
rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały
w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych
instrumentów finansowych danego emitenta.
Postanowień, o których mowa w §12a ust. 1-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, nie stosuje
się w przypadku, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 1) lub pkt 1a) Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu, chyba że wykluczenie z obrotu uzależnione zostało od spełnienia przez emitenta dodatkowych
warunków.
Postanowień, o których mowa w §12a ust. 2-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, nie stosuje
się w przypadkach, o których mowa w §12 ust. 2 pkt 1)-4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Zgodnie z §17b ust. 1, w przypadku, gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu
zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków
informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań autoryzowanego doradcy,
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w
zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. do
współdziałania autoryzowanego doradcy z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta
obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz
monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków, a także do bieżącego
doradzania emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych
w Alternatywnym Systemie Obrotu. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 Dni Roboczych
od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w tym zakresie i
obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.
Zgodnie z §17b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem okresu wskazanego w decyzji
Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu podjętej na podstawie §17b ust. 1 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu, o którym mowa powyżej emitent zobowiązany jest do zawarcia
kolejnej umowy z autoryzowanym doradcą w terminie 20 Dni Roboczych od dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego
w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania
powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy
z autoryzowanym doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora
Alternatywnego Systemu Obrotu, o której mowa wyżej.
Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku niezawarcia przez
emitenta umowy z autoryzowanym doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie 20 Dni Roboczych
od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w przedmiotowym
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zakresie (§17b ust. 1 Regulaminu ASO) albo w terminie 20 Dni Roboczych od dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed
upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia
umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty
finansowe tego emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Przepisy §12 ust 3. i § 12a
Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio.
Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o
stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym
Systemie Obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o
nałożeniu kary na emitenta (§17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu). W informacji tej
Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego
emitenta obowiązki autoryzowanego doradcy.
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW jako organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów
finansowych do obrotu w tym Alternatywnym Systemie Obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu
wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
W przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu
lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia
interesów inwestorów, KNF może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej ASO zawieszenia
obrotu tymi instrumentami finansowymi.
Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 3 a) -3 b) Ustawy o Obrocie, w żądaniu, o którym mowa w art. 78 ust. 3
Ustawy o Obrocie, KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten
może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły
przesłanki, o których mowa w art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie. Komisja uchyla decyzję zawierającą
żądanie, o którym mowa w art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza,
że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu
lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia
interesów inwestorów.
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie na żądanie KNF, GPW jako organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku, gdy
obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu
lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powoduje
naruszenie interesów inwestorów.
Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są
niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar
administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków
wynikających z przepisów prawa
Po przeprowadzeniu emisji Akcji Nowej Emisji, Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji do
obrotu na rynku NewConnect.
W związku z powyższym, w określonych sytuacjach na Emitenta będą mogły zostać nałożone sankcje
administracyjne. W szczególności Emitent będzie potencjalnie narażony na sankcje opisane poniżej.
Zgodnie z art. 10 ust. 4 i 5 Ustawy o Ofercie emitent, a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2
Ustawy o Ofercie - inny niż emitent podmiot składający wniosek o ich dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym - ma obowiązek w ciągu 14 dni, licząc od dnia przydziału papierów wartościowych
będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania papierów wartościowych do obrotu
na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonać wpisu do
ewidencji akcji prowadzonej przez KNF, związanego z zaistnieniem tych okoliczności. Zgodnie z art. 96
ust. 13 Ustawy o ofercie, jeśli emitent lub oferujący nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 4
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Ustawy o ofercie lub dopełni go nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej
do wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.
Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje
obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu
papierów wartościowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nałożyć karę pieniężną do
wysokości 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu
wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona
5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.
Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w
prospekcie, memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38,
art. 38a lub art. 39 ust. 1 Ustawy o Ofercie, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub
dopuszczeniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku
regulowanym, lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów
finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub
2 rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, podaje nieprawdziwe dane lub zataja
prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5.000.000 zł
albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Stosownie do art.
100 ust. 1a Ustawy o Ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje
udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, memorandum
informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1 Ustawy o Ofercie,
podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji.
Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy o Ofercie tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu
określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Spółki, których instrumenty finansowe notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect)
mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość
nakładania na nie sankcji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywanie obowiązków
wynikających z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności Ustawy o Ofercie, Ustawy o Obrocie
oraz Rozporządzenia MAR.
Za naruszenie zakazu dokonywania transakcji w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust.
11 Rozporządzenia MAR, w art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie, przewidziana jest kara pieniężna w
wysokości do 2.072.800 PLN. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub
straty unikniętej w wyniku naruszeń, zamiast kary pieniężnej KNF może nałożyć karę pieniężną do
wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. Jeżeli emitent udzielił osobie
pełniącej obowiązki zarządcze zgody na dokonanie transakcji w okresie zamkniętym z naruszeniem
przepisów prawa, KNF może zgodnie z art. 174a ust. 1 Ustawy o Obrocie, nałożyć na emitenta karę
pieniężną do wysokości 4.145.600 PLN.
Zgodnie z art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć na emitenta, który nie wykonał lub
nienależycie wykonał obowiązek:
−

podania do informacji publicznej informacji o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane, tj. obowiązek o którym mowa w art. 19
ust. 3 Rozporządzenia MAR,

−

powiadamiania osób pełniących obowiązki zarządcze o ich obowiązkach wynikających z art. 19
rozporządzenia MAR, tj. obowiązek o którym mowa w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia MAR,

−

sporządzenia listy wszystkich osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko z nimi
związanych, tj. obowiązek o którym mowa w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia MAR,
karę pieniężną w wysokości 4.145.600 zł.

W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot
w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast kary w wysokości 4.145.600 zł, KNF może
nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Ponadto KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego
naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają
zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości.

30 | S t r o n a

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje obowiązki związane z prowadzeniem listy osób mających dostęp do informacji poufnych, tj.
obowiązki o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną
do wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona
4.145.600 zł.
W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta
w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może
nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Ponadto Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego
naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają
zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości, bez względu na zastosowanie innych sankcji za
naruszenie tych obowiązków.
Na podstawie art. 180 Ustawy o Obrocie, bezprawne ujawnienie informacji poufnej, podlega grzywnie
do 2.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie.
Wykorzystanie informacji poufnej jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 5.000.000 zł albo karą
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, albo obiema tymi karami łącznie (art. 181 Ustawy o
Obrocie).
Zgodnie z art. 183 ust. 1 Ustawy o Obrocie, naruszenie zakazu manipulacji w rozumieniu art. 12
Rozporządzenia MAR jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny do 5.000.000 zł albo karą
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Wejście w porozumienie
mające na celu manipulację zagrożone jest karą grzywny do 2.000.000 zł (art. 183 ust. 2 Ustawy o
Obrocie).
Na podstawie art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów
wartościowych emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo nałożyć karę pieniężną do
wysokości 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona
5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie - jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie
wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie (tj. obowiązki związane z
koniecznością niezwłocznego przekazywania informacji, w zakresie określonym w art. 69 Ustawy o
Ofercie (zawiadomienia o znacznych pakietach akcji), równocześnie do publicznej wiadomości, KNF
oraz GPW. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej
przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie,
zamiast kary, o której mowa w przedmiotowym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do
wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty (art. 96 ust. 1f Ustawy o Ofercie).
W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie ww. obowiązków, KNF może dodatkowo
zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach
ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej wiadomości w inny sposób lub dokonania zmiany
informacji w zakresie i terminie określonych w decyzji.
Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, tj. obowiązki związane z
podawaniem informacji poufnych do wiadomości publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu
papierów wartościowych emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo nałożyć karę
pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli
przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.
W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta
w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa powyżej, zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF
może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty
(art. 96 ust. 1k Ustawy o Ofercie).
Zgodnie z §17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega
zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te
określone w §15a i §15b lub §17-17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator
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Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub
uchybienia:
−

upomnieć emitenta,

−

nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary
pieniężnej, może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie
działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może
zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach
obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu.
W przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie
przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, bądź nie
wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też nie
wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa powyżej, Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną
nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000 zł.
Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu
może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszeniu przez emitenta
zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, niewykonania lub
nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. W informacji
tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do
tego emitenta obowiązki autoryzowanego doradcy.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko kwalifikacji akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert
W dniu 4 lipca 2016 r. weszła w życie Uchwała Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych
segmentów, zmieniona następnie Uchwałą Nr 201/2021 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2021 r. w
sprawie zmiany Uchwały Nr 646/2016 Zarząd GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. („Uchwała”).
Zgodnie z Uchwałą akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego z
następujących segmentów: (i) NewConnect Focus; (ii) NewConnect Base; oraz (iii) NewConnect Alert.
W szczególnych okolicznościach (np. niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków
informacyjnych, naruszanie innych przepisów, zawieszenie obrotu akcjami) Zarząd Giełdy może podjąć
decyzję o usunięciu akcji z segmentu NewConnect Focus lub NewConnect Base i przeniesieniu
odpowiednio do NewConnect Base lub NewConnect Alert.
Do segmentu NewConnect Alert kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6 Uchwały, akcje emitenta, jeżeli
zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek: (1) średni kurs akcji emitenta był niższy niż 5
groszy; (2) wartość księgowa emitenta lub grupy kapitałowej emitenta wykazana w ostatnim
opublikowanym przez niego raporcie okresowym lub skonsolidowanym raporcie okresowym ma wartość
ujemną; (3) w kwartale, w którym dokonywana jest kwalifikacja oraz w okresie obejmującym 3 kwartały
poprzedzające bezpośrednio ten kwartał na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek
ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone, w tym okresie w sumie, dwa lub
więcej z tych środków: (a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO lub (b) obowiązek określony
w § 17b Regulaminu ASO lub (c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO lub (d) kara
pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO lub (e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na
podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO; (4) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na
podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO; (5) biegły rewident wydał negatywną opinię
z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał
stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji;
(6) obrót akcjami emitenta pozostaje zawieszony co najmniej od początku kwartału, w którym
dokonywana jest kwalifikacja, na podstawie § 11 ust 1 pkt 2) lub 3) lub § 11 ust. 2 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu lub w związku z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami emitenta
skierowanym do Giełdy przez Komisję Nadzoru Finansowego.
W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NewConnect
Alert:
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−

akcje te są: (i) oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na
stronie www.newconnect.pl oraz (ii) notowane w systemie kursu jednolitego – począwszy od
trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o
dokonanej kwalifikacji.

−

akcje te mogą zostać usunięte z portfeli indeksów, w trybie i na zasadach określonych w
regulacjach GPW Benchmark S.A.

Kwalifikacja akcji Emitenta do segmentu NewConnect Alert może mieć niekorzystny wpływ na ich
wycenę.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z autoryzowanym doradcą,
zawieszeniem prawa do wykonywania działalności autoryzowanego doradcy lub skreśleniem
autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców
Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO, w przypadku:
-

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem okresu co najmniej
3 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu,
z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a
Regulaminu ASO,

-

zawieszenia prawa do działania autoryzowanego doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu,

-

skreślenia autoryzowanego doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten
wykonuje obowiązki autoryzowanego doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub
interes jego uczestników.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z animatorem rynku, lub zawieszenia
prawa do wykonywania zadań animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu
Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, warunkiem
notowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu jest istnienie ważnego
zobowiązania animatora rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w
stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń,
minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania
– określonych w Załączniku Nr 6 do Regulaminu ASO.
Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu ASO, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów
finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa
§ 9 w ust. 3 Regulaminu ASO, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych,
ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż
prowadzony przez Organizatora ASO.
W przypadku, wskazanym powyżej, Organizator ASO może wezwać emitenta do spełnienia warunku,
o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za
konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.
Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w
przypadku (i) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do
wykonywania zadań animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu, instrumenty finansowe
danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu
jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej
umowy z animatorem rynku lub (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku – o ile
organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie
notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.
Zgodnie z § 20 ust. 1 Regulaminu ASO animator rynku, na podstawie umowy zawartej z Organizatorem
ASO, zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów
finansowych na własny rachunek w Alternatywnym Systemie Obrotu w celu wspomagania płynności
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obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez Organizatora
ASO. Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań animatora rynku,
o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w Alternatywnym Systemie Obrotu lub
umową, o której mowa powyżej.
Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu ASO, w
przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem rynku, Organizator ASO może postanowić o notowaniu
instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań
jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w
życie nowej umowy z animatorem rynku.
Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako
niskie.
3.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W MEMORANDUM ORAZ ICH OŚWIADCZENIA

Emitent
Firma Spółki:

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Forma prawna:

Spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Adres siedziby:

ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS

0000635590

Numer REGON

367099511

Numer NIP

365331458

Telefon:

+48 12 257 91 66

Adres poczty elektronicznej:

biuro@browar-tenczynek.pl

Strona www:

www.mpwiw.pl

Działając w imieniu Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. z siedzibą w Tenczynku będącego
odpowiedzialnym za wszystkie informacje zawarte w Memorandum, oświadczamy, że zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą, zawarte w Memorandum informacje są zgodne ze stanem faktycznym i
Memorandum nie pomija niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, w szczególności
zawarte w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne.

_______________

_______________

_______________

Janusz Palikot

Tomasz Nietubyć

Tomasz Czechowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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4.

DANE O EMISJI
Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych lub sprzedawanych papierów
wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, ograniczeń co do
przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń
dodatkowych

4.1

4.1.1

Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych lub sprzedawanych papierów
wartościowych

Przedmiotem Oferty Publicznej jest nie mniej niż 1 (słowie: jednej) i nie więcej niż 1.177.915 (słownie:
jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii J
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja serii J, o łącznej wartości nominalnej
nie mniejszej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższej niż 117.791,50 zł (słownie: sto
siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100).
Przedmiotem Oferty Publicznej są wyłącznie Akcje Nowej Emisji.
4.1.2

Rodzaje uprzywilejowania

Akcje Oferowane będą akcjami zwykłymi, nieuprzywilejowanymi.
Akcje imienne serii A od numeru 33861 do numeru 823400 oraz akcje imienne serii B od numeru
1000001 do numeru 1200000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda jedna akcja daje
prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie ze Statutem posiadanie Akcji Oferowanych nie wiąże się z posiadaniem uprawnień osobistych
z wyłączeniem uprawnień osobistych, jakie przyznane zostaną przez Spółkę w związku z Połączeniem,
tj. działającym łącznie akcjonariuszom Spółki Przejmowanej - Aquamore sp. z o.o. (KRS 0000681806),
Manufaktura 1 sp. z o.o. (KRS 0000889322) oraz Tomaszowi Czechowskiemu (dalej łącznie jako
„Akcjonariusze DBSA”) tak długo, jak łącznie posiadają co najmniej 8% akcji w Spółce, przy czym zbycie
akcji przez jednego lub więcej Akcjonariusza DBSA nie pozbawia pozostałych Akcjonariuszy DBSA
przysługujących im uprawnień tak długo, jak posiadają łącznie co najmniej 8% akcji w Spółce
Przejmowanej, przyznane zostaną następujące uprawnienia osobiste:
1) prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego
oświadczenia;
2) prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz wskazania
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Ponadto, W związku z połączeniem Spółek, spółce Kresy sp. z. o.o. (KRS 0000150404) tak długo, jak
łącznie posiada co najmniej 8% akcji w Spółce, przyznane zostaną następujące uprawnienia osobiste:
1) prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego
oświadczenia;
2) prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej.
Poza uprawnieniami osobistymi określonymi powyżej, w związku z połączeniem Spółek akcjonariuszom
Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, w związku
z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
4.1.3

Ograniczenia co do przenoszenia praw z papierów wartościowych

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta
Obecnie, zgodnie ze Statutem Spółki w przypadku zamiaru sprzedaży akcji imiennych przez
akcjonariusza pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia
proporcjonalnie do posiadanych akcji za wyjątkiem sprzedaży następującej w celu zaspokojenia się z
akcji jako przedmiotu zastawu. Wraz z uchwałą o Połączeniu dokonana została zmiana Statutu
przewidująca uchylenie powyższego ograniczenia, która nie została jeszcze zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców KRS. Od chwili rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji Akcji Oferowanych
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu Akcjami Oferowanymi.
Ograniczenia umowne w obrocie akcjami Emitenta
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Zgodnie z umową o realizację wspólnego przedsięwzięcia jej strony, tj. Tomasz Czechowski, Aquamore
sp. z o.o., Kresy sp. z o.o., Vortune Equity Group S.A. praz Marcin Wielgus zobowiązali się, że tak
długo, jak któraś z tych stron posiada co najmniej 3% akcji Spółki zobowiązuje się, że w okresie 4 lat od
dnia podjęcia Uchwały o Połączeniu, bez uprzedniej pisemnej zgody pozostałych stron tej umowy,
bezpośrednio lub pośrednio:
nie będzie oferować, nie przeniesie, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie udzieli opcji, nie
zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub
pośrednio, posiadanymi w dniu zawarcia umowy oraz w przyszłości akcjami Spółki, ani jakimikolwiek
instrumentami pochodnymi, dla których akcja ta stanowi instrument bazowy, instrumentami zamiennymi
lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcji Spółki, oraz
nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić
podstawę przeniesienia lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami
wynikającymi z akcji Spółki, bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem
prawami wynikającymi z własności Akcji,
nie upoważni nikogo do prowadzenia rozmów na temat możliwości powyższego rozporządzenia ani nie
ogłosi zamiaru takiego rozporządzenia.
W przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa powyżej strona naruszająca zobowiązana
będzie do zapłaty na rzecz pozostałych Stron kary umownej w wysokości ceny sprzedaży lub wartości
innych świadczeń otrzymanych w związku z Rozporządzeniem, jednak nie niższej, niż 500.000 zł.
Strony postanowiły, że nie będzie stanowiło naruszenia:
1) rozporządzenie w wykonaniu postanowień wyżej opisanej umowy;
2) sprzedaż akcji Spółki za cenę nie niższą niż ustalona przy założeniu wyceny 100% akcji Spółki
na kwotę 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych);
3) przeniesienie tytułu prawnego do 10% akcji Spółki posiadanych przez daną Stronę w okresie
każdych kolejnych 12 miesięcy;
4) ustanowienie zastawu na akcjach Spółki w celu zabezpieczenia zobowiązań Spółki w związku
z ich zaciągnięciem w celu finansowania działalności Spółki.
Ograniczenia i obowiązki wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych
Spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 KSH, ma obowiązek zawiadomić spółkę zależną o
powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku,
pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej
reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej.
Uchwała walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem obowiązku zawiadomienia, jest nieważna,
chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych.
Ograniczenia i obowiązki wynikające z Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji
Wymogi dotyczące kontroli koncentracji wynikają z Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji.
Rozporządzenie dotyczy tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym i stosuje się je do
przedsiębiorców i podmiotów z nimi powiązanych przekraczających określone progi przychodów ze
sprzedaży towarów i usług. Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji stosuje się wyłącznie do
koncentracji przynoszących trwałą zmianę w strukturze właścicielskiej danego przedsiębiorcy.
Koncentracje o wymiarze wspólnotowym podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich
ostatecznym przeprowadzeniem.
Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi
więcej niż 5.000.000.000 EUR, oraz
2) łączny obrót przypadający na Unię Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 EUR,
chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie
swoich łącznych obrotów przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym państwie
członkowskim.
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Ponadto, koncentracja niespełniająca powyższych progów obrotowych stanowi również koncentrację o
wymiarze wspólnotowym, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi
więcej niż 2.500.000.000 EUR,
2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich UE łączny obrót wszystkich
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,
3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich UE ujętych dla celów wskazanych w
punkcie powyżej łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących
w koncentracji wynosi więcej niż 25.000.000 EUR, oraz
4) łączny obrót przypadający na Unię Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,
5) chyba, że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie
trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym
państwie członkowskim.
Ograniczenia i obowiązki wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje szczególne obowiązki związane między
innymi z nabywaniem akcji.
Zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny światowy
obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok
zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR lub jeżeli łączny obrót na terytorium Polski
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia
przekracza równowartość 50.000.000 EUR. Powyższy obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup
kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.
Prezes UOKiK wydaje zgodę na koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dotyczące kontroli koncentracji znajdują
zastosowanie do przedsiębiorców, którymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów są osoby będące przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, a
także między innymi osoby fizyczne posiadające kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą
poprzez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników
albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, jeżeli
podejmują dalsze działania podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów, choćby takie osoby fizyczne nie prowadziły działalności gospodarczej w
rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Przedsiębiorców.
Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w
jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
równowartość 10.000.000 EUR.
W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie się
wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które
osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają
wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar
koncentracji: (a) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, w drodze
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przejęcia, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie zamiaru koncentracji równowartości 10.000.000 EUR; (b) jeżeli obrót żadnego z
przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie zamiaru koncentracji równowartości 10.000.000 EUR; (c) polegającej na przejęciu kontroli
nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie
nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej - jeżeli
obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót
realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium RP w żadnym z dwóch
lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie zamiaru koncentracji równowartości 10.000.000 EUR; (d)
polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży,
jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy
rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż
ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: (i) instytucja ta nie wykonuje praw
z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu
przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo
udziałów; (e) 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, (f) przedsiębiorców należących do tej samej grupy
kapitałowej, (g) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy
zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy
kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest
nabywana.
Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy uczestniczący w
koncentracji, która podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od jej dokonania do czasu
wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu
terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany
akcji zgłoszonej Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się od
dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na
dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana, jeżeli
nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu
utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka
może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.
Prezes UOKiK może między innymi nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w
wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia
kary, jeżeli przedsiębiorca ten dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Kontroli Inwestycji
Ustawa o Kontroli Inwestycji wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze
dokonania transakcji, co do której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli
Inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:
(i) udziałów albo akcji, (ii) ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw
spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej, (iii) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką,
będącą podmiotem podlegającym ochronie.
Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie
na gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 12c ust.
1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. w
przepisach dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się
przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez: (i) posiadanie
udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo posiadanie udziału
kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów
wniesionych do tej spółki, lub (ii) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co
najmniej 20%.
Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie
statusu podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez: a) nabycie udziałów albo
akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub b) zawarcie umowy
przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot. Z kolei zgodnie
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z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa
rozumie się: (i) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym
ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo
akcji, lub (ii) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w
organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub
udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do
wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z
udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub (iii) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu
objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do art. 12c
ust. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo
nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:
−

−

−

−

−

−

nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na
podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego
podmiotu,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt
regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie
rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem
bez jego nabycia,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego
podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł
umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych
uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych
praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym
ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób
jest podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji
podmiotu objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku
przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest
przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo
akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,
nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie
dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie
pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia
udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów
albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie do art. 12c
ust. 8 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie
dominacji rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo
albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio
20% albo 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w
zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem
objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku: (i)
umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych
tego podmiotu, (ii) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem, (iii)
zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo
akcji, udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących
poszczególnym wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.
Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć
znaczące uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli
uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych
podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o Kontroli Inwestycji. Zawiadomienia dokonuje się co do
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zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia
znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo
czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia
dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia
dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej,
zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności
prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji,
natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie
strony porozumienia łącznie.
Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego
uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku
nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli: (i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w
wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia
dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie
organu kontroli, lub (ii) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych
wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub (iii) w związku z nabyciem lub osiągnięciem
znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla
porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia
publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej -przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub (iv) brak jest
możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego -w przypadku osób
fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie
siedziby na terytorium państwa członkowskiego -w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub
(v) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny
wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej.
Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane: (i) bez złożenia
zawiadomienia, albo (ii) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, jest nieważne, chyba że wydano
decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. stwierdzającą dopuszczalność
wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza
znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym
ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot
osiągnął znaczące uczestnictwo.
Ograniczenia i obowiązki właściwe dla spółek publicznych, których akcje notowane są na rynku
NewConnect
W związku, z tym, że zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji Emitenta, w tym Akcji Oferowanych
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW, na rynku NewConnect, a tym
samym uzyskanie statusu spółki publicznej, poniżej przedstawiono ograniczenia co do przenoszenia
praw z papierów wartościowych wynikające z Rozporządzenia MAR, Ustawy o Obrocie i Ustawy o
Ofercie - właściwe dla spółek publicznych, których akcje notowane są na rynku NewConnect.
Ograniczenia i obowiązki wynikające z Ustawy o Ofercie
Zawiadomienia dotyczące znacznych pakietów akcji
Ustawa o Ofercie 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 obowiązki odnoszące się do ujawnienia stanu posiadania.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, każdy kto:
1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w spółce publicznej, albo
2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%,
10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz tę spółkę publiczną, nie później niż w terminie
czterech Dni Roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany
wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w
Alternatywnym Systemie Obrotu– nie później niż w terminie sześciu dni sesyjnych od dnia zawarcia
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transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany lub
przez podmiot organizujący Alternatywny System Obrotu (w przypadku Spółki – GPW) w regulaminie,
zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie
internetowej.
Obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej, zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o
Ofercie, powstaje również w przypadku:
1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:
a) 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na
rynku oficjalnych notowań giełdowych (na Datę Memorandum takim rynkiem jest rynek
podstawowy GPW),
b) 5% ogólnej liczby głosów — w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu
na innym rynku regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych (w tym na rynku
NewConnect),
2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy po
rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub
w Alternatywnym Systemie Obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby
głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.
Zgodnie z art. 69 ust. 4b Ustawy o Ofercie zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być
sporządzone w języku angielskim. Szczegółową treść zawiadomienia określa art. 69 ust. 4 i 4a Ustawy
o Ofercie.
Na podstawie art. 69a ust. 1 Ustawy o Ofercie, obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie
spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów
w związku z: (i) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, (ii) pośrednim nabyciem
akcji spółki publicznej.
Przez pośrednie nabycie akcji spółki publicznej rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego
w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce
kapitałowej lub osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym oraz nabycie lub objęcie
akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny.
Zgodnie z art. 69a ust. 3 Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają
również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot
zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie,
ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku
prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Stosownie do art. 69b Ustawy o Ofercie, obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają
również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z
nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które: (i) po upływie terminu zapadalności
bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są
prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub (ii) odnoszą się do akcji emitenta w sposób
pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych
określonych w pkt (i), niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie
pieniężne.
W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, liczba
głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których
nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych.
W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które
są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej,
związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z
akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe oraz
współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się
zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r.
uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
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określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji
(Dz.Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2, ze zm.).
Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję
długą w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca
2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego
(Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, ze zm.).
Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, powstają również w przypadku wykonania
uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art.
69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego
samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w
art. 69 Ustawy o Ofercie.
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o Ofercie zawiera informacje o: (i) dacie i rodzaju zdarzenia
powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, (ii) 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, (iii) 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, (iv) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego
zawiadomienia, posiadających akcje spółki, (v) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
Ustawy o Ofercie, (vi) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o
Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych,
o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez
rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz
dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji, (vii) liczbie głosów z akcji,
obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub
bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o
Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów
finansowych, (viii) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt (iii), (vi) i (vii) i jej
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim.
Po otrzymaniu zawiadomienia, spółka publiczna ma obowiązek niezwłocznego przekazania otrzymanej
informacji równocześnie do publicznej wiadomości, KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na
którym są notowane akcje tej spółki lub podmiotowi organizującemu Alternatywny System Obrotu, w
którym są notowane te akcje (art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie).
KNF może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji do publicznej wiadomości,
jeżeli ujawnienie takich informacji mogłoby:
1) zaszkodzić interesowi publicznemu, lub
2) spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki – o ile brak odpowiedniej informacji nie
spowoduje wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości papierów
wartościowych.
Wezwania
Obowiązki dotyczące konieczności ogłoszenia wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
akcji w związku z przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o
których mowa odpowiednio w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie, nie powstają w przypadku nabywania
akcji spółek, których akcje wprowadzone są wyłącznie do Alternatywnego Systemu Obrotu albo nie są
przedmiotem obrotu zorganizowanego (art. 75 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ofercie).
Akcje obciążone zastawem
Na podstawie art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia,
nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w
wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia
2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 103). Do akcji tych stosuje
się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o
Obrocie.
Przymusowy wykup akcji (squeeze – out)
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Na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub
wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi
stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął
lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce publicznej, przysługuje, w terminie 3 (trzech)
miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy
sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup).
Zgodnie z art. 82 ust. 3 Ustawy o Ofercie, nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez
zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu.
Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niż
na 14 Dni Roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu - do równoczesnego zawiadomienia
o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są
dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych - wszystkie te spółki.
Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu (art. 82 ust. 5
Ustawy o Ofercie).
Zgodnie z art. 82 ust. 6 Ustawy o Ofercie, odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest
niedopuszczalne.
Cenę przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie do Alternatywnego Systemu Obrotu, z
zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie, ustala się zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie.
Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, nastąpiło w
wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena
przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.
Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem
przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem
banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu
(art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie).
Przymusowy odkup akcji (sell – out)
Na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia
posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej
liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia, w którym
nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. Zgodnie z art. 83 ust.
1a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 95% ogólnej
liczby głosów nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1
Ustawy o Ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej,
który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego
akcjonariusza.
Żądaniu, o którym mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie, są obowiązani zadośćuczynić solidarnie
akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec
niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia (art. 83 ust. 2 Ustawy o Ofercie).
Zgodnie z art. 83 ust. 3 Ustawy o Ofercie, obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również
solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o
ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co
najmniej 95% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz spółki, której akcje zostały wprowadzone wyłącznie do Alternatywnego Systemu Obrotu,
żądający wykupienia akcji na zasadach, o których mowa w art. 83 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, uprawniony
jest, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 91
ust. 6-8 Ustawy o Ofercie (art. 83 ust. 4 Ustawy o Ofercie). Zgodnie z art. 83 ust. 5 Ustawy o Ofercie,
jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie, nastąpiło
w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki,
akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż
proponowana w tym wezwaniu.
Rozszerzenie zakresu podmiotowego obowiązków ustawowych
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Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie, obowiązki określone w przepisach dotyczących zawiadomienia KNF
w szczególności o osiągnięciu/przekroczeniu określonego progu liczby głosów w spółce publicznej,
przymusowego wykupu lub odkupu akcji spoczywają odpowiednio:
−

również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w Ustawie o Ofercie próg
ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych
wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,

−

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

−

na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w Ustawie o Ofercie następuje w związku z
posiadaniem akcji łącznie przez inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego
samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz inne
alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzane przez ten sam podmiot,

−

również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w przepisach Ustawy o Ofercie następuje w związku z
posiadaniem akcji: (i) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego
podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności maklerskich
polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na
rachunek dającego zlecenie, (ii) w ramach wykonywania czynności polegających na
zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach – w zakresie
akcji wchodzących w skład zarządzanych pakietów papierów wartościowych, z których podmiot
ten jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym
zgromadzeniu, (iii) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem
jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu,

−

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

−

na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,

−

również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie
dotyczące nabywania bezpośrednio lub pośrednio lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej
ofertą publiczną przez te podmioty lub przez osobę trzecią, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3
lit. a) Ustawy o Ofercie, akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych
podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,

−

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

W przypadkach, o których mowa w dwóch ostatnich tiretach powyżej, obowiązki określone w przepisach
dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych mogą być wykonywane przez jedną ze stron
porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Obowiązki określone w przepisach dotyczących zawiadomienia KNF o osiągnięciu, przekroczeniu
określonego progu głosów w spółce publicznej, przymusowego wykupu lub odkupu akcji powstają
również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub
zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, domniemywa się w
przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: (i) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i
rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku
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przysposobienia, opieki i kurateli, (ii) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, (iii)
jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w Ustawie o Ofercie: (i) po stronie
podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, (ii) po
stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1
pkt 4 Ustawy o Ofercie - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, (iii) 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, (iv) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust.
1 pkt 7 Ustawy o Ofercie, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji
zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.
Pozbawienie prawa głosu z akcji
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji
spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o Ofercie.
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1
Ustawy o Ofercie, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego
zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Ograniczenia i obowiązki wynikające z Rozporządzenia MAR i Ustawy o Obrocie
Informacje poufne
Rozporządzenie MAR ustanawia wspólne ramy regulacyjne dotyczące wykorzystywania informacji
poufnych, bezprawnego ujawniania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku), a
także środki mające zapobiegać nadużyciom na rynku w celu zapewnienia integralności rynków
finansowych w Unii Europejskiej oraz poprawy ochrony inwestorów i zwiększenia zaufania do tych
rynków. Stosownie do art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE z 2012 r. C 326,
str. 1 z późn. zm.). Rozporządzenie MAR ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio
stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich bez konieczności implementowania przez
poszczególne państwa członkowskie.
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR, informację poufną definiuje się jako określoną w sposób
precyzyjny informację, która nie została podana do wiadomości publicznej, dotyczącą, bezpośrednio lub
pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów
finansowych, a która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie
znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych
instrumentów finansowych.
Informację uznaje się za określoną w sposób precyzyjny, jeżeli wskazuje ona na zbiór okoliczności,
które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub
można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu
szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu
okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów
pochodnych.
Informacja, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący
wpływ na ceny instrumentów finansowych, oznacza informację, którą racjonalny inwestor
prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na niej w części przy podejmowaniu swych decyzji
inwestycyjnych (art. 7 ust. 4 Rozporządzenia MAR).
Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie
spełnia kryteria uznania za informację poufną (art. 7 ust. 3 Rozporządzenia MAR).
Zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić
podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie
następujące warunki:
−

niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć uzasadnione interesy emitenta lub
uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji,

−

opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii
publicznej,
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−

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

Manipulacja na rynku
Rozporządzenie MAR zakazuje dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonania takiej
manipulacji.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR, manipulacją jest:
−

zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: (i) dają lub mogłyby dawać
fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do podaży lub popytu na instrument finansowy,
lub co do jego ceny, lub (ii) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku
instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie,
chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde
inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych
powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi;

−

zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo
mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem
fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;

−

rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych
środków, informacji, które dają lub mogłyby dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały
co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do jego ceny, lub zapewniają
utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów
finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w
przypadku, gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć,
że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;

−

przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych
lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba
przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są
one fałszywe i wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie
obliczaniem wskaźnika referencyjnego.

Za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania (art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR):
−

postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej
pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może
skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub
stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;

−

nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które
skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami
podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;

−

składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich
dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu
algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których
mowa powyżej poprzez: (i) zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym
systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania, (ii) utrudnianie innym osobom
identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo
utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują
przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń, lub (iii) tworzenie lub prawdopodobieństwo
stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na
instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu
zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu,

−

wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub
elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na
temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a
następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu,
bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w
sposób odpowiedni i skuteczny.
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Zgodnie z art. 183 ust. 1 Ustawy o Obrocie, naruszenie zakazu manipulacji jest przestępstwem
zagrożonym karą grzywny do 5.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo
oboma tymi karami łącznie. Wejście w porozumienie mające na celu manipulację zagrożone jest karą
grzywny do 2.000.000 zł (art. 183 ust. 2 Ustawy o Obrocie).
Wykorzystanie informacji poufnych
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR, wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas,
gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając
lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty
finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub
zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku,
gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się
za wykorzystywanie informacji poufnej.
Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne, lub nakłanianie innej osoby
do wykorzystania informacji poufnych, zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR również oznacza
wykorzystanie informacji poufnej, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub
powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych i ma miejsce wówczas, gdy dana osoba
znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:
−

udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła
instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia
lub zbycia; lub

−

udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła
zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę
osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji
poufnych z racji: (i) pełnienia funkcji w organach Spółki, posiadania akcji w Spółce, zatrudnienia,
wykonywania zawodu, a także wykonywania obowiązków, (ii) popełnienia przestępstwa, albo (iii)
pozyskania informacji poufnej w sposób inny niż określony w dwóch poprzednich punktach, jeżeli taka
osoba wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że jest to informacja
poufna.
Wykorzystanie informacji poufnej jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny w wysokości do
5.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, albo obiema tymi karami łącznie
(art. 181 Ustawy o Obrocie).
Bezprawne ujawnienie informacji poufnych
Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR, bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce
wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie,
z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w
ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków.
Na podstawie art. 180 Ustawy o Obrocie, bezprawne ujawnienie informacji poufnej, podlega grzywnie
do 2.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie.
Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i okres zamknięty
Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane w rozumieniu Rozporządzenia
MAR, mają zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR obowiązek powiadomić emitenta oraz KNF o
każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych
tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów
finansowych, gdy łączna kwota transakcji danej osoby osiągnie w trakcie jednego roku kalendarzowego
próg wartości 5.000 EUR.
Powiadomienia dokonuje się niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych po
dniu transakcji. Emitent podaje do wiadomości publicznej informacje zawarte w powiadomieniu, o
którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych po otrzymaniu
takiego powiadomienia. Emitent korzysta ze środków przekazu o odpowiednim stopniu niezawodności
na potrzeby skutecznego publicznego rozpowszechniania informacji w całej Unii Europejskiej, a w
stosownych przypadkach wykorzystuje urzędowo ustanowiony system, o którym mowa w art. 21
dyrektywy 2004/109/WE.
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Za naruszenie obowiązków związanych z zawiadomieniami dotyczącymi transakcji osób mających
dostęp do informacji poufnych KNF może zgodnie z art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie, nałożyć karę
pieniężną do wysokości: (i) 2.072.800 PLN w przypadku osób fizycznych; (ii) 4.145.600 PLN w
przypadku innych podmiotów. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub
straty unikniętej w wyniku naruszeń, zamiast kary pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym
KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej
straty.
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie
może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio
lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta lub instrumentów pochodnych lub
innych związanych z nimi instrumentów finansowych w okresie zamkniętym.
Osobą pełniącą obowiązki zarządcze jest zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia MAR osoba,
związana z emitentem, która: (i) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub
nadzorczego tego podmiotu; lub (ii) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów
wskazanych w (i), przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub
bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ
na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu.
Osoba blisko związana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26) Rozporządzenia MAR oznacza: (i) małżonka lub
partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem; (ii) dziecko
będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; (iii) członka rodziny, który w dniu danej transakcji
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub (iv) osobę prawną,
grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca
obowiązki zarządcze lub osoba wskazana w (i) – (iii), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub
bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy
gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.
Zgodnie z Rozporządzeniem MAR okres zamknięty stanowi okres 30 dni kalendarzowych przed
ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego,
które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z: (i) przepisami systemu obrotu,
w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub (ii) prawem krajowym.
Za naruszenie zakazu dokonywania transakcji w okresach zamkniętych w art. 174 ust. 1 Ustawy o
Obrocie przewidziana jest kara pieniężna w wysokości do 2.072.800 PLN. W przypadku, gdy jest
możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszeń, zamiast kary
pieniężnej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości
trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. Jeżeli emitent udzielił osobie pełniącej
obowiązki zarządcze zgody na dokonanie transakcji w okresie zamkniętym z naruszeniem przepisów
prawa, KNF może zgodnie z art. 174a ust. 1 Ustawy o Obrocie, nałożyć na emitenta karę pieniężną do
wysokości 4.145.600 PLN.
4.1.4

Zabezpieczenia lub świadczenia dodatkowe

Na Datę Memorandum z Akcjami nie jest związany obowiązek świadczeń dodatkowych, jak również nie
występują jakiekolwiek zabezpieczenia z nimi związane.
4.2

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem
planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie
przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą
ulec zmianie

Akcje Oferowane będą obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci Akcji Przyjaznego
Państwa. Celem emisji jest nabycie 100% Akcji Przyjaznego Państwa, wnoszonych jako wkład
niepieniężny na Akcje Oferowane.
Spółka nie uzyska z tytułu emisji Akcji Oferowanych żadnych wpływów pieniężnych.
4.3

Wskazanie łącznych kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji,
wraz z podziałem według ich tytułów

Całkowite szacunkowe koszty Oferty wyniosą maksymalnie ok. 60 tys. zł (brutto), w tym:
−

30 tys. zł – maksymalny szacunkowy koszt doradztwa i oferowania (w tym prowizja za plasowanie),
z uwzględnieniem kosztów sporządzenia Memorandum,
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−

30 tys. zł – szacunkowe pozostałe koszty przygotowania i przeprowadzenia planowanej Oferty, w
tym koszty promocji oraz opłaty administracyjne i notarialne.

Po przeprowadzeniu Oferty Spółka poda do wiadomości publicznej szczegółowe informacje na temat
wyników Oferty, w tym informacje na temat kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z Ofertą.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu
kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki nad wartością nominalną
akcji („agio”), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Spółka nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat od podmiotów zawierających umowy objęcia
Akcji Oferowanych.
Podstawa prawna emisji papierów wartościowych

4.4
4.4.1

Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji
serii J było Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i
art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 KSH
4.4.2

Daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej
treści

Podstawą emisji Akcji Oferowanych jest Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w całości oraz zmiany Statutu
Spółki.
Poniżej przytoczona została treść uchwały:
„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku
z dnia 26 stycznia 2022 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w
związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”),
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą
w Tenczynku uchwala, co następuje:
§1
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż
543.023,80 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy złote 80/100), tj. o kwotę
nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 117.791,50 zł (słownie: sto
siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100) w drodze emisji nie mniej
niż 1 (słowie: jednej) i nie więcej niż 1.177.915 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt siedem
tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii J wartości nominalnej 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii J”).

2. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
1) jeżeli Akcje serii J zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie
podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od
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zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego bezpośrednio
poprzedzającego rok, w którym Akcje serii J zostały zarejestrowane po raz pierwszy na
rachunku papierów wartościowych,
2) jeżeli Akcje serii J zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie
podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok
obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego.
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii J wynosi 54,00 zł (pięćdziesiąt cztery złote).
4. Akcje serii J zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci łącznie nie więcej niż 1.194.743
(jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja spółki Przyjazne Państwo Spółka Akcyjna z
siedzibą w Lublinie (KRS: 0000862781) („PP”), stanowiących 100% akcji w PP, o wartości godziwej
na dzień 31 października 2021 roku w wysokości 63.610.310,25 zł (sześćdziesiąt trzy miliony
sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziesięć złotych 25/100), zgodnie z opinią biegłego rewidenta na
temat wyceny akcji PP sporządzonej przez biegłego rewidenta Grzegorza Magdziarza („Akcje PP”).
Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 311
§ 1 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii J, ponad wartość nominalną Akcji
Serii J zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
6. Wszystkie Akcje serii J zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art.
431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d
Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
akcjonariuszom PP, tj.:

Liczba
Wycena
wnoszonych wnoszonych
Akcji PP akcji w zł

Łączna cena
Łączna wartość
emisyjna
Liczba
nominalna
obejmowanych
obejmowanych obejmowanych akcji Spółki w
akcji Spółki
akcji Spółki w zł
zł

Nazwisko

Imię

Palikot

Janusz

349 585 18 612 547,06

Zawadzki

Marek

6 667 354 963,32

6 573

657,30

354 942,00

Zawierucha

Katarzyna

1 580 84 122,10

1 557

155,70

84 078,00

Słupecki

Mariusz

4 000 212 967,34

3 943

394,30

212 922,00

Przybylik

Małgorzata

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Szewczyk

Roman

2 224 118 409,84

2 192

219,20

118 368,00

Grzyb

Piotr

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Tłustowski

Dariusz

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Kubański

Bartosz

1 113 59 258,16

1 097

109,70

59 238,00

Biedrzycki

Marek

2 224 118 409,84

2 192

219,20

118 368,00

Pitas

Szymon

2 000 106 483,67

1 971

197,10

106 434,00

Gotowt

Łukasz

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

344 676

34 467,60 18 612 504,00
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Chromy

Artur

8 896 473 639,37

8 771

877,10

473 634,00

Nowaczyk

Danuta

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Krzykała

Adam

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Tłustowski

Dariusz

2 224 118 409,84

2 192

219,20

118 368,00

Kopicha

Dariusz

3 000 159 725,51

2 957

295,70

159 678,00

Gój

Krzysztof

1 125 59 897,06

1 109

110,90

59 886,00

Stręczniewski

Piotr

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Wielgosz

Adam

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Baranowski

Maciej

1 200 63 890,20

1 183

118,30

63 882,00

43 875

4 387,50

Green
Venture S.A.

44 500 2 369 261,68

2 369 250,00

Jakubowksi

Bartłomiej

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Łabojko

Jakub

1 120 59 630,86

1 104

110,40

59 616,00

Adamik

Sebastian

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Hudowicz

Jacek

1 000 53 241,84

985

98,50

53 190,00

Dynarski

Tomasz

1 150 61 228,11

1 133

113,30

61 182,00

Gawron

Paweł

1 550 82 524,84

1 528

152,80

82 512,00

Typel

Dariusz

4 450 236 926,17

4 387

438,70

236 898,00

Rosłowski

Mikołaj

2 223 118 356,60

2 191

219,10

118 314,00

Bielecki

Tomasz

4 000 212 967,34

3 943

394,30

212 922,00

Rogala

Eligiusz

1 600 85 186,94

1 577

157,70

85 158,00

Latos

Mariusz

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Ziętkowiak

Wojmir

1 445 76 934,45

1 424

142,40

76 896,00

Babik

Karol

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Gerek

Grzegorz

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Kręgiel

Michał

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Barczewski

Krzysztof

15 556 828 229,99

15 337

1 533,70

828 198,00

Czechowski

Tomasz

50 000 2 662 091,77

49 297

4 929,70

2 662 038,00

Wojewódzki

Jakub

470 000 25 023 662,68

463 401

46 340,10 25 023 654,00
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Kłos-Petrus

Renata

2 439 129 856,84

2 404

240,40

129 816,00

Jóźwiak

Małgorzata

2 000 106 483,67

1 971

197,10

106 434,00

Urbaniak

Grzegorz

14 634 779 141,02

14 428

1 442,80

779 112,00

Prusek

Jacek

12 196 649 337,43

12 024

1 202,40

649 296,00

24 391 1 298 621,61

24 048

2 404,80

1 298 592,00

Fire Max Fund
Sp. z o.o.
Myśliwy

Eligiusz

2 440 129 910,08

2 405

240,50

129 870,00

Pietrykowski

Norbert

7 317 389 570,51

7 214

721,40

389 556,00

Hibner

Artur

9 770 520 172,73

9 632

963,20

520 128,00

Kołaszewski

Krzysztof

2 500 133 104,59

2 464

246,40

133 056,00

Mierzwa

Marcin

1 464 77 946,05

1 443

144,30

77 922,00

24 391 1 298 621,61

24 048

2 404,80

Hathor
Limited

1 298 592,00

Wyszyński

Radosław

9 757 519 480,59

9 620

962,00

519 480,00

Marcin
Sławomir

1 220 64 955,04

1 202

120,20

64 908,00

Polewka
Kwiecień

Łukasz

1 220 64 955,04

1 202

120,20

64 908,00

Szlachciński

Adrian

1 220 64 955,04

1 202

120,20

64 908,00

Swadźba

Jakub

12 196 649 337,43

12 024

1 202,40

649 296,00

Schmidt

Tomasz

1 500 79 862,75

1 478

147,80

79 812,00

Pazdan

Michal

7 320 389 730,24

7 217

721,70

389 718,00

Włodarczyk

Marek

3 000 159 725,51

2 957

295,70

159 678,00

Orłowski

Jan

4 600 244 912,44

4 535

453,50

244 890,00

Korfini

Piotr

2 500 133 104,59

2 464

246,40

133 056,00

Fręch

Magdalena

2 504 133 317,56

2 468

246,80

133 272,00

Sobczak

Robert

601

60,10

32 454,00

Wąsiewicz

Mirosław

2 500 133 104,59

2 464

246,40

133 056,00

Stręk

Adam

2 500 133 104,59

2 464

246,40

133 056,00

Stasiak

Paweł

1 100 58 566,02

1 084

108,40

58 536,00

Zasada

Łukasz

1 150 61 228,11

1 133

113,30

61 182,00

610 32 477,52
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Pospieszalski

Mateusz

1 778 94 663,98

1 753

175,30

94 662,00

Morawski

Krzysztof

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Misiek

Natalia

1 500 79 862,75

1 478

147,80

79 812,00

Wałkowski

Marcin

1 200 63 890,20

1 183

118,30

63 882,00

Wojdowski

Radosław

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Nałęcz

Jan

1 000 53 241,84

985

98,50

53 190,00

Tarnowski

Andrzej

2 000 106 483,67

1 971

197,10

106 434,00

Majka

Bartłomiej

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Sorbian

Łukasz

2 225 118 463,08

2 193

219,30

118 422,00

Murzynowski

Dominik

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Krycka

Grzegorz

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Kania

Łukasz

2 000 106 483,67

1 971

197,10

106 434,00

Śladowski

Michał

1 000 53 241,84

985

98,50

53 190,00

Jarota

Mariusz

1 140 60 695,69

1 123

112,30

60 642,00

Szymański

Jakub

1 200 63 890,20

1 183

118,30

63 882,00

Szczepanik

Dariusz

2 222 118 303,36

2 190

219,00

118 260,00

Badawika

Piotr

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Biedrzycki

Marek

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Susz

Grzegorz

2 223 118 356,60

2 191

219,10

118 314,00

Graś

Paweł

66

6,60

3 564,00

Chwastek

Michał

1 115 59 364,65

1 099

109,90

59 346,00

Krzak

Magdalena

2 223 118 356,60

2 191

219,10

118 314,00

Sałata

Joanna

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Surowska

Emila

66

6,60

3 564,00

Pilch

Władysław

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Ziętek

Marek

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

Kinał

Zbigniew

2 224 118 409,84

2 192

219,20

118 368,00

67 3 567,20

67 3 567,20

7. Oferta Akcji serii J skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż
inwestorzy kwalifikowani. W związku z powyższym, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia
Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii J nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia
prospektu przy czym w przypadku, gdy liczba osób, do których kierowana jest niniejsza oferta wraz
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z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b
rozporządzenia 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie
poprzednich 12 miesięcy, przekracza 149, wymagane będzie opublikowanie memorandum
informacyjnego, o którym mowa w art. 38b z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych („Ustawa o ofercie”), przy czym zgodnie z art. 31zb ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z
ogłoszeniem stanu epidemii do takiego memorandum nie stosuje się obowiązku jego zatwierdzenia
przez Komisję Nadzoru Finansowego.
8. Umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte do dnia 30 kwietnia 2022 roku. -----------------------------9. Wniesienie wkładów niepieniężnych, tj. zawarcie umów przeniesienia Akcji PP oraz ich
przeniesienie na Spółkę nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.
§2
WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU
1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru
Akcji serii J.
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J oraz ceny emisyjnej Akcji
serii J, o następującej treści:
OPINIA
Zarządu Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. z siedzibą w Tenczynku w sprawie
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J
Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek
handlowych, w związku ze planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki
Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. z siedzibą w Tenczynku („Spółka”), któremu Zarząd Spółki
zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
do kwoty nie wyższej niż 543.023,80 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy
złote 80/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż
117.791,50 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100)
w drodze emisji nie mniej niż 1 (słowie: jednej) i nie więcej niż 1.177.915 (słownie: jeden milion sto
siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii J wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii J”), z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą
pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J.
Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji
serii J oraz ich ceny emisyjnej
W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J leży w
interesie Spółki, pozwalając na wniesienie do Spółki do 100% akcji spółki Przyjazne Państwo S.A.,
co pozwoli na utworzenie rozbudowanego holdingu działającego na rynku produktów
alkoholowych.
Z powyższych względów pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
Akcji serii J leży w interesie Spółki i jest uzasadnione.
Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji serii J została ustalona na kwotę 54,00 zł
(pięćdziesiąt cztery złote) za jedną akcję serii J.
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
§3
DEMATERIALIZACJA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii J będą zarejestrowane w Krajowym
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Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
§4
UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności
faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie
niniejszej Uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii J.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych
warunków emisji Akcji serii J, w szczególności do:
1) zaoferowania Akcji serii J inwestorom wskazanym z § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały;
2) określenia szczegółowych zasad wnoszenia wkładów na Akcje serii J;
3) negocjowania i zawarcia umów objęcia Akcji serii J oraz umów wniesienia Akcji PP;
4) sporządzenia i opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b
Ustawy o ofercie, jeśli będzie wymagane;
5) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku
podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, stosownie do art.
310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
§5
ZMIANA STATUTU
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który
otrzymuje nowe, następujące brzmienie.
„1.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 543.023,80 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy
tysiące dwadzieścia trzy złote 80/100) i dzieli się na:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A,
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii B,
3) 387.000 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii C,
4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D,
5) 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii E,
6) 357.150 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F;
7) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G
8) nie mniej niż 18.488 (osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) i nie więcej niż
369.767 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych
na okaziciela serii H,
9) nie więcej niż 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych
imiennych serii I;
10) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 1.177.915 (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy
dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii J;
o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy) każda.”
§6
UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na
podstawie niniejszej Uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia, o którym
mowa w art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału
zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej uchwałą nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 października 2021 roku oraz niniejszą Uchwałą w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział 342.715 (trzysta czterdzieści
dwa tysiące siedemset piętnaście) akcji, z których oddano 441.669 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy
sześćset sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 100,00 % (sto procent) kapitału
zakładowego, w tym „za” uchwałą oddano 441.669 (czterysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset
sześćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz nie zgłoszono
sprzeciwów. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4.5

Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn włączeń lub ograniczeń tego
prawa

Uchwała Emisyjna przewiduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w
stosunku do wszystkich Akcji serii J. W Uchwale Emisyjnej Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu
się z opinią Zarządu, przychyliło się do jej treści i przyjęło jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa
poboru Akcji serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Przyczyny wyłączenia prawa poboru zostały określone w opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz przedstawiającej sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J, o
poniższej treści:
OPINIA
Zarządu Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. z siedzibą w Tenczynku w sprawie
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J
Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek
handlowych, w związku ze planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki
Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. z siedzibą w Tenczynku („Spółka”), któremu Zarząd Spółki
zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
do kwoty nie wyższej niż 543.023,80 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy
złote 80/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż
117.791,50 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100)
w drodze emisji nie mniej niż 1 (słowie: jednej) i nie więcej niż 1.177.915 (słownie: jeden milion sto
siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii J wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii J”), z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą
pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J.
Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji
serii J oraz ich ceny emisyjnej
W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J leży w
interesie Spółki, pozwalając na wniesienie do Spółki do 100% akcji spółki Przyjazne Państwo S.A.,
co pozwoli na utworzenie rozbudowanego holdingu działającego na rynku produktów
alkoholowych.
Z powyższych względów pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
Akcji serii J leży w interesie Spółki i jest uzasadnione.
Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji serii J została ustalona na kwotę 54,00 zł
(pięćdziesiąt cztery złote) za jedną akcję serii J.
4.6

Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze
wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda

Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
1) jeżeli Akcje serii J zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w
sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku
począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego
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bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii J zostały zarejestrowane po
raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
2) jeżeli Akcje serii J zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w
sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku
za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku
papierów wartościowych, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego.
4.7

Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów
uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta świadczeń pieniężnych, a
także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta

Poniżej przedstawiono prawa z Akcji Oferowanych, sposób oraz podmioty uczestniczące w ich
realizacji, a także zakres odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta, z
uwzględnieniem faktu, iż zamiarem Emitenta jest wprowadzenie części Akcji do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu organizowanym przez GPW, na rynku NewConnect, a tym samym uzyskanie statusu
spółki publicznej.
4.7.1

Prawa o charakterze majątkowym

Prawo do dywidendy
Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do udziału w zysku, który zostanie wykazany w rocznym,
zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym, przeznaczonym
uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy).
Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Spółki i wypłacie dywidendy jest
zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką
część zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,
przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W związku z tym, że w Spółce rok obrotowy
pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć do końca czerwca.
Tak długo, jak Spółka nie będzie spółką publiczną i jej akcje będą zarejestrowane w rejestrze
akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia, w uchwale o przeznaczeniu zysku
do wypłaty akcjonariuszom, dnia, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych
do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale
Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały
akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.
Dzień dywidendy w spółce publicznej ustala zwyczajne walne zgromadzenie. Zwyczajne walne
zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż
trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego
zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia
powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego
zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest
wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w
okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie
określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu
dywidendy.
Zgodnie z art. 348 §1 KSH, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki nie może
przekroczyć zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o
kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być
przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy jednak pomniejszyć o niepokryte straty, akcje
własne oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni
rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
Stosownie do art. 349 §1 KSH, Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na
wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę, jeżeli jej
zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może
stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego
w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały

57 | S t r o n a

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA
rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz
pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
Prawo do dywidendy przysługuje osobom, na rachunkach których znajdują się zapisane
zdematerializowane Akcje w dniu dywidendy oraz podmiotom uprawnionym ze zdematerializowanych
Akcji zapisanych na rachunku zbiorczym.
Wypłata dywidendy w odniesieniu do akcji zarejestrowanych w KDPW następuje za pośrednictwem
KDPW, który realizuje zobowiązania Emitenta wobec akcjonariuszy w ten sposób, że organizuje i
koordynuje proces spełniania przez Emitenta świadczeń pieniężnych na rzecz akcjonariuszy.
Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określają postanowienia Szczegółowych Zasad Działania
KDPW oraz Regulaminu KDPW. Do obsługi wypłaty zaliczki na poczet dywidendy stosuje się
odpowiednio postanowienia Szczegółowych Zasad Działania KDPW opisujące wypłatę dywidendy.
Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu KDPW, KDPW ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez
uczestnika na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez KDPW zobowiązań
wynikających z wymienionego regulaminu w takim zakresie, w jakim są one normalnym następstwem
jego zawinionego działania lub zaniechania. Przez „uczestnika” należy rozumieć podmioty wskazane w
art. 51 ust. 2-4 Ustawy o Obrocie, w tym m.in. Emitenta. Akcjonariusz z samego faktu posiadania akcji
Emitenta nie staje się uczestnikiem w powyższym rozumieniu. KDPW nie ponosi odpowiedzialności za
szkody, o których mowa powyżej, w takim zakresie, w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przez KDPW jego zobowiązań było spowodowane działaniem lub zaniechaniem uczestnika, który
poniósł szkodę, działaniem lub zaniechaniem innego podmiotu, za który KDPW nie ponosi
odpowiedzialności, bądź też było następstwem innych okoliczności, za które KDPW nie ponosi
odpowiedzialności. KDPW nie jest zobowiązany do naprawienia szkody w zakresie korzyści, które
poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, chyba że została ona wyrządzona
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa KDPW. Szczegółowe zasady odpowiedzialności KDPW
określa § 13 Regulaminu KDPW.
Odpowiedzialność KDPW wobec akcjonariuszy, w tym nabywców Akcji Nowej Emisji, określają przepisy
prawa cywilnego.
Roszczenie akcjonariusza wobec Spółki o wypłatę dywidendy może być zrealizowane w terminie 6 lat,
począwszy od dnia podjęcia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości
lub części zysku Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Po upływie tego terminu Spółka może uchylić się
od wypłaty dywidendy, podnosząc zarzut przedawnienia, przy czym zgodnie z art. 118 Kodeksu
Cywilnego, termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.
Emitent nie wydał imiennych świadectw założycielskich dla celów wynagrodzenia usług świadczonych
przy powstaniu Emitenta, które dawałyby ich posiadaczom prawo uczestnictwa w podziale zysku Spółki.
Wszystkie Akcje Spółki są równe w prawach co do dywidendy.
Prawo poboru nowych akcji
Zgodnie z art. 433 §1 KSH, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo objęcia akcji Spółki nowej emisji
w stosunku do liczby już posiadanych Akcji (prawo poboru). Prawo poboru przysługuje również w
przypadku emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo
zapisu na akcje Spółki. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki powinna wskazywać
dzień, według którego określa się akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji
(dzień prawa poboru), jeżeli nie zostali tego prawa pozbawieni w całości. Zgodnie z art. 432 §2 KSH,
dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia
powzięcia uchwały. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o
podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, powinien określać proponowany dzień prawa poboru (art.
432 §3 KSH).
Stosownie do art. 433 §2 KSH, pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki nowej emisji
może nastąpić wyłącznie w interesie Spółki i w przypadku, gdy zostało ono zapowiedziane w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji
Spółki bądź sposób jej ustalenia. Do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki
prawa poboru wymagana jest większość co najmniej czterech piątych głosów.
Zgodnie z art. 433 §3 KSH, większość czterech piątych głosów nie jest konieczna do podjęcia uchwały
w sprawie pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w przypadku, gdy:
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−

uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez
instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie
akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w
uchwale;

−

uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im
akcji.

Objęcie akcji przez gwaranta emisji może nastąpić tylko za wkłady pieniężne. Zawarcie z gwarantem
emisji umowy, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę na
wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Statut lub uchwała Walnego Zgromadzenia
może przewidywać przekazanie tej kompetencji Radzie Nadzorczej.
Wykonanie prawa poboru akcji w odniesieniu do akcji zarejestrowanych w KDPW następuje za
pośrednictwem KDPW, na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW oraz
Regulaminie KDPW.
KDPW, zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu KDPW, ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez
uczestnika na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez KDPW zobowiązań
wynikających z wymienionego regulaminu w takim zakresie, w jakim są one normalnym następstwem
jego zawinionego działania lub zaniechania. Przez „uczestnika” należy rozumieć podmioty wskazane w
art. 51 ust. 2-4 Ustawy o Obrocie, w tym m.in. Emitenta. Akcjonariusz z samego faktu posiadania akcji
Emitenta nie staje się uczestnikiem w powyższym rozumieniu. KDPW nie ponosi odpowiedzialności za
szkody, o których mowa powyżej, w takim zakresie, w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przez KDPW jego zobowiązań było spowodowane działaniem lub zaniechaniem uczestnika, który
poniósł szkodę, działaniem lub zaniechaniem innego podmiotu, za który KDPW nie ponosi
odpowiedzialności, bądź też było następstwem innych okoliczności, za które KDPW nie ponosi
odpowiedzialności. KDPW nie jest zobowiązany do naprawienia szkody w zakresie korzyści, które
poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, chyba że została ona wyrządzona
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa KDPW. Szczegółowe zasady odpowiedzialności KDPW
określa § 13 Regulaminu KDPW.
Odpowiedzialność KDPW wobec akcjonariuszy, w tym nabywców Akcji Nowej Emisji, określają przepisy
prawa cywilnego.
Prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Emitenta
Zgodnie z art. 474 § 1 KSH, akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Emitenta,
który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Podział majątku między
poszczególnych akcjonariuszy nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o
otwarciu likwidacji i wezwania wierzycieli. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH pozostały majątek dzieli się między
akcjonariuszy w stosunku do rzeczywiście dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał
zakładowy.
Emitent nie posiada akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku. Statut
Emitenta nie wprowadza również odrębnych zasad podziału majątku.
Postanowienia w sprawie umorzenia akcji
Stosownie do art. 359 §1 KSH w związku z §9 Statutu Spółki, Akcje Spółki mogą być umorzone za
zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie
dobrowolne). Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki (art. 360 §1
KSH). Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a
w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z
tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału
zakładowego. Zgodnie z art. 359 § 1 KSH umorzenie dobrowolne nie może być przeprowadzane
częściej niż raz w roku obrotowym.
Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem
Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub użytkowania. Zgodnie z art. 340 § 1 KSH zastawnik i
użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli
przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy na rachunku
papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania
prawa głosu. Statut może przewidywać zakaz przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub
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użytkownikowi akcji albo może uzależnić przyznanie takiego uprawnienia od zgody określonego organu
Spółki (art. 340 § 2 KSH).
Prawo do zbywania posiadanych akcji
Zgodnie z art. 337 § 1 KSH Akcje Spółki są zbywalne, przy czym zgodnie z art. 337 § 2 KSH Statut
może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody Spółki albo w inny sposób ograniczyć
możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi.
Obecnie, zgodnie ze Statutem Spółki w przypadku zamiaru sprzedaży akcji imiennych przez
akcjonariusza pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia
proporcjonalnie do posiadanych akcji za wyjątkiem sprzedaży następującej w celu zaspokojenia się z
akcji jako przedmiotu zastawu. Wraz z uchwałą o Połączeniu dokonana została zmiana Statutu
przewidująca uchylenie powyższego ograniczenia, która nie została jeszcze zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców KRS. Od chwili rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji Akcji Oferowanych
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu Akcjami Oferowanymi.
Zgodnie z art. 338 § 1 KSH dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas
rozporządzanie akcją (lub jej częścią ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat od
dnia zawarcia umowy.
Dopuszczalne jest również zawarcie umowy ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo
pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania nie mogą w takim
przypadku trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy.
4.7.2

Prawa o charakterze korporacyjnym

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo głosu
Prawo głosu
Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z Kodeksem Spółek
Handlowych, Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne (zwyczajne Walne Zgromadzenia) lub
nadzwyczajne (nadzwyczajne Walne Zgromadzenia).
Szczegółowe regulacje dotyczące wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach przez
akcjonariuszy Spółki znajdują się w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie oraz w Regulaminie
Walnego Zgromadzenia.
Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu
Stosownie do art. 412 §1 KSH, akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412 1 § 2 KSH w spółce
publicznej głos może być oddany przez pełnomocnika, a pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 4121 § 2 KSH).
Akcjonariusz Spółki posiadający Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych
na każdym z rachunków (art. 412 § 6 KSH).
Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek
Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni
zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym
Zgromadzeniu (art. 4122 § 3 KSH). Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki
okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim
przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa
powyżej, jest zobowiązany głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki (art.
4122 § 4 KSH).
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu
Spółek Handlowych lub Statutu nie przewidują wymogów surowszych.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Zgodnie z art. 412 § 5 KSH,
pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z Akcji
każdego akcjonariusza Spółki.
Zgodnie z art. 413 §1, akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako
pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec
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Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki
oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Ograniczenie powyższe nie dotyczy głosowania przez akcjonariusza
Spółki jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących swojej osoby, o
których mowa powyżej.
Zgodnie z art. 4065 KSH, udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, chyba że Statut stanowi inaczej. O udziale w Walnym
Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanawia zwołujący to Walne
Zgromadzenie. Jest to dopuszczalne pod warunkiem, że Rada Nadzorcza przyjęła wcześniej regulamin
Walnego Zgromadzenia odbywanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065
§ 3 KSH.
Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej obejmuje w szczególności:
−

transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;

−

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego
Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;

−

wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku
Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka
niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu (art. 406 5 § 5
KSH). Zgodnie z art. 4065 § 6 KSH, na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech
miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, Spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi
potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie
potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
Tak długo, jak akcje Spółki zapisane są w rejestrze akcjonariuszy uprawnieni z Akcji oraz zastawnicy i
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego
zgromadzenia.
Od chwili zarejestrowania akcji w KDPW, zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego
Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni z Akcji powinni zażądać od podmiotu
prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 § 1 KSH).
Zgodnie z art. 4062 KSH, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa
rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu.
Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez
podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (art. 406 3 § 4 KSH). Podmiot prowadzący
depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na
podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 (dwanaście dni) przed dniem Walnego
Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z Ustawą o Obrocie. Podstawą sporządzenia
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione
imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 4063 § 5 KSH).
Zgodnie z art. 407 KSH, powyższa lista jest wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny
adres e-mail, na który lista powinna być wysłana (art. 407 §11 KSH).
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W odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym, za zaświadczenie o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu uważa się dokument o odpowiedniej treści, wystawiony przez posiadacza
takiego rachunku. Jeżeli rachunek zbiorczy nie jest prowadzony przez KDPW (albo przez spółkę, której
KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych),
posiadacz takiego rachunku powinien zostać wskazany KDPW (albo spółce, której KDPW przekazał
wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych) przez podmiot
prowadzący dla niego rachunek zbiorczy przed pierwszym wystawieniem takiego dokumentu.
Na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej, posiadacz rachunku zbiorczego sporządza wykaz
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy posiadacz rachunku
zbiorczego nie jest uczestnikiem KDPW (albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z
zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych) wykaz uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu jest przekazywany za pośrednictwem uczestnika KDPW (albo spółki, której
KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych).
Akcjonariusz Spółki może przenosić Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego
Zgodnie z art. 9 Ustawy o Obrocie, na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot
prowadzący ten rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów
wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo depozytowe potwierdza legitymację do
realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub
nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z
wyłączeniem prawa uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.
Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia
Stosownie do art. 399 §1 KSH, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać
zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie oraz nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane (art. 399 §2 KSH). Prawo zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom Spółki reprezentującym
co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce (art.
399 §3 KSH). W takim przypadku akcjonariusze Spółki wyznaczają przewodniczącego tego Walnego
Zgromadzenia.
Ponadto, zgodnie z art. 400 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w
postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd
wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia (art. 401 §1 KSH). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później
niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten
wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd
jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dnia, a dla spółki publicznej - 18 dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na
żądanie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego
Zgromadzenia.
Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 402 KSH, tak długo jak spółka nie jest spółką publiczną Walne zgromadzenie zwołuje się
przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego
zgromadzenia. Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek
nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego
zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub
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przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych,
pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą
akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
W przypadku spółki publicznej, zgodnie z art. 4021 §1 KSH, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez
ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania
informacji bieżących zgodnie z Ustawą o Ofercie. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 2 KSH, ogłoszenie o Walnym
Zgromadzeniu powinno zawierać w szczególności: (i) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia
oraz szczegółowy porządek obrad, (ii) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, (iii) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
(iv) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (v) wskazanie, gdzie
i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst
dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie
przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, oraz (vi) wskazanie adresu strony
internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Prawo zgłaszania Spółce projektów uchwał
Zgodnie z art. 401 §4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Stosownie natomiast do art. 401 §5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności
zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji Spółki, które każdy
z nich przedstawia oraz służących im głosów. Lista obecności powinna zostać podpisana przez
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia. Na wniosek
akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym
Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co
najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
Prawo do uzyskania informacji
Zgodnie z art. 428 §1 KSH, Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki, podczas
obrad Walnego Zgromadzenia, na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione
dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przemawiają za tym ważne
powody, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem. W takim przypadku
Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia
przez akcjonariusza Spółki żądania podczas Walnego Zgromadzenia (art. 428 §5 KSH).
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce ze Spółką
powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez ujawnienie tajemnic
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 §2 KSH). Zgodnie z art. 428
§3 KSH, członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby
stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
Informacje przekazane akcjonariuszowi Spółki powinny być przekazane do publicznej wiadomości w
formie raportu bieżącego.
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o
zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek taki należy złożyć w terminie tygodnia od
zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może
również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji
udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.
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Prawo żądania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego
Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego
rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo żądania wydania odpisów wniosków
Zgodnie z art. 407 §2 KSH, każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądania wydania mu odpisów
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie
należy złożyć do Zarządu. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie
tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Stosownie do art. 385 §3 KSH, na wniosek akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną
piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe
Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy postanowienia Statutu
przewidują inny sposób powołania Rady Nadzorczej. W takim przypadku tryb przewidziany w Statucie
Spółki nie znajdzie zastosowania, a akcjonariusze będą stosować procedurę przewidzianą w Kodeksie
Spółek Handlowych. Mechanizm takiego wyboru jest następujący: całkowita liczba akcji Spółki obecna
na Walnym Zgromadzeniu jest dzielona przez liczbę członków Rady Nadzorczej wybieraną w drodze
głosowania oddzielnymi grupami, którą ustala Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze, którzy reprezentują
taką liczbę akcji mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej i nie
mogą głosować przy wyborze innych członków. Jeżeli po głosowaniu w trybie głosowania oddzielnymi
grupami w Radzie Nadzorczej pozostaną nieobsadzone miejsca, akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli
w utworzeniu żadnej grupy będą uprawnieni do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej zwykłą
większością głosów.
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w
drodze powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.
Powództwo o uchylenie uchwały
Zgodnie z art. 422 §1 KSH, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi
obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki, może
być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie miesiąca
od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia
powzięcia uchwały.
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
Stosownie do art. 425 §1 KSH, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być
zaskarżona w drodze powództwa wytoczonego przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały.
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w
terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.
Podmioty uprawnione do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności
uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:
−

Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,

−

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

−

akcjonariuszowi Spółki bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu
oraz

−

akcjonariuszom Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku
wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej
porządkiem obrad.

Zmiana praw akcjonariuszy Spółki
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Zgodnie z art. 415 § 3 KSH, Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia
akcjonariuszy Spółki lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście akcjonariuszom Spółki, wymaga
zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki, których dotyczy.
Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych
Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, posiadających
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania
przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub
prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed
proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia
przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd
rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd
wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna
określać w szczególności:
−

oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na
piśmie;

−

przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na
piśmie zgodę na ich zmianę;

−

rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić biegłemu; oraz

−

termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały.

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką
uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia
podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta
do spraw szczególnych.
Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i
kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które
zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw
szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz Spółki,
jej podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego
inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być
również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o
których mowa powyżej.
Zarząd i Rada Nadzorcza są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty
określone w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo
w postanowieniu sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a także udzielić wyjaśnień
niezbędnych do przeprowadzenia badania.
Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawić Zarządowi i Radzie Nadzorczej pisemne
sprawozdanie z wyników badania. Zarząd jest obowiązany przekazać to sprawozdanie w trybie raportu
bieżącego. Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych nie może ujawniać informacji stanowiących
tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia
stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu.
Zarząd zobowiązany jest złożyć sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
4.8

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w
przyszłości

Spółka nie zamierza wypłacać dywidendy za lata 2021 i 2022 oraz przeznaczać całość wypracowanego
zysku na finansowanie działań rozwojowych i realizację zakładanych celów biznesowych. Począwszy
od zysku za rok 2023 Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy
o wartości do 50% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Wysokość stopy wypłaty
dywidendy rekomendowana przez Zarząd w kolejnych latach uzależniona będzie od szeregu
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różnorodnych czynników warunkujących działalność Spółki i Grupy Kapitałowej oraz od specyfiki
branży, w której działa. Zarząd będzie mieć przede wszystkim perspektywy dalszej działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej, wysokość osiąganych zysków, sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej,
poziom wskaźników płynności i plany rozwojowe, jak również wszelkie ograniczenia w wypłacie
dywidendy wynikające z ogólnie obowiązujących wymogów prawa i stanowisk organów państwowych.
Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku

4.9

Informacje zamieszczone w niniejszym punkcie mają charakter ogólny i nie stanowią kompletnej analizy
skutków podatkowych w prawie polskim związanych z nabyciem, posiadaniem lub zbyciem Akcji przez
inwestorów. Z tych względów wszystkim inwestorom zaleca się skorzystanie w indywidualnych
przypadkach z porad doradców podatkowych, finansowych i prawnych lub uzyskanie oficjalnego
stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie.
Podatek dochodowy od osób fizycznych – informacje ogólne
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów
(przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przy czym za osobę mającą
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
−

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub
gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

−

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów)
osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z posiadania lub obrotu akcjami można wyróżnić dwa
zasadnicze źródła powstania dochodu – tj. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych (m.in. przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, wartość
majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki) oraz przychody z odpłatnego zbycia akcji.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych przez osoby fizyczne
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek
dochodowy. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stosuje się z
uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od
niego certyfikatem rezydencji.
Zgodnie z art. 30a ust. 2a Ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) z tytułu należności, o których mowa
w art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi
ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie, podatek płatnik pobiera według stawki
określonej powyżej od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz
wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W takim przypadku,
zgodnie z art. 45 ust. 3c Ustawy o PIT, podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, są
obowiązani wykazać kwoty dochodów (przychodów) określonych w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, od
których podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w
art. 45 ust. 1 lub 1a Ustawy o PIT.
Stosownie do art. 30a ust. 6 Ustawy o PIT zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt
4 Ustawy o PIT, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24
ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e Ustawy o PIT. Dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust.
1 Ustawy o PIT, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy
o PIT.

66 | S t r o n a

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA
Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT, co do zasady Spółka ma obowiązek pobierać zryczałtowany
podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika
pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu określonego w art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT. Zgodnie
przy tym z art. 41 ust. 4d Ustawy o PIT, zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów),
o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych
w art. 24 ust. 5 pkt 1, 3 lub 6 Ustawy o PIT pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki
papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a
wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Powyższe
stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT w zakresie, w jakim prowadzą
działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny
zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego
zakładu. Stosownie do art. 41 ust. 10 Ustawy o PIT, w zakresie papierów wartościowych zapisanych na
rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a
ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) określonych w art. 24
ust. 5 pkt 1, 3 lub 6 Ustawy o PIT są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których
należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego
tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Powyższe stosuje się także do podmiotów
wskazanych w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą
poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na
którym zapisane są papiery wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu.
Począwszy od 1 stycznia 2022 roku zgodnie z dodanym art. 41 ust. 4da Ustawy o PIT w przypadkach,
o których mowa w art. 41 ust. 4d, podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków
papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych są obowiązane do przekazania podmiotom
prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem powiązań w
rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 Ustawy o PIT oraz przekroczeniu kwoty, o której mowa w ust. 12 , co
najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty. Podmioty przekazujące tę informację są obowiązane do
jej aktualizacji przed dokonaniem wypłaty w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności objętych tą
informacją.
Zgodnie z art. 41 ust. 12 Ustawy o PIT, Jeżeli łączna kwota dokonanych na rzecz podmiotu
powiązanego wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości
pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 pkt 1–5a przekracza w roku
podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego
samego podatnika, płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, stosując
stawki podatku określone w art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł,
z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z
przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się do wypłat (świadczeń) lub postawionych do dyspozycji podatników, o których mowa w
art. 3 ust. 1, pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4. Jeżeli
wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona została kwota,
o której mowa w art. 41 ust. 12 Ustawy o PIT, wypłacone należności przelicza się na złote według kursu
średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień wypłaty. Przepis stosuje się odpowiednio do postawionych do dyspozycji
pieniędzy lub wartości pieniężnych.
Jeżeli nie można ustalić wysokości łącznej kwoty dokonanych podatnikowi wypłat (świadczeń) lub
postawionych podatnikowi do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w
art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę, o której mowa w art.
41 ust. 12 Ustawy o PIT. Przepisu art. 41 ust. 12 nie stosuje się, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, że:
−

posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki
podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

−

po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w art. 41 ust. 4aa Ustawy o PIT, nie posiada wiedzy
uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania
stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych
lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o
rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. W przypadku, gdy jednostką kieruje organ
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wieloosobowy – oświadczenie to składa wyznaczona osoba wchodząca w skład tego organu. Nie jest
dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika. Oświadczenie składa się najpóźniej w dniu
dokonania wypłaty (świadczenia) lub postawienia do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z
tytułów określonych art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT.
Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji przez osoby fizyczne
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych
instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za
wkład niepieniężny podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.
Dochodem, o którym mowa powyżej, jest:
−

różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g Ustawy o
PIT, lub art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 Ustawy o PIT,

−

różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o Ofercie, a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a Ustawy o PIT,

−

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

−

różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów
w spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art.
23 ust. 1 pkt 38 i 38c Ustawy o PIT,

−

różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT a kosztami
uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e Ustawy o PIT,

−

różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową
spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł

osiągnięta w roku podatkowym.
Przepis art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca
zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Przepisu art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów
wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających
następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. W takim przypadku opodatkowanie następuje na
zasadach właściwych dla opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej.
Dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi
na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c Ustawy o PIT.
Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, osiąga dochody, o których mowa w art.
30b ust. 1 Ustawy o PIT, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami,
dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą
podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części
podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód
uzyskany za granicą.
Zgodnie z art. 30b ust. 6 pkt 1 Ustawy o PIT, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest
obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PIT, wykazać dochody
uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o
których mowa w art. 24 ust. 14 Ustawy o PIT, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji)
oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny i obliczyć należny
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podatek dochodowy. Do dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, przepis art. 30a
ust. 3 Ustawy o PIT stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z art. 45 ust. 1a Ustawy o PIT, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku
następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne
zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu
(poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b Ustawy o PIT.
Zgodnie z art. 45 ust. 4 pkt 2 Ustawy o PIT, przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania
podatnicy są obowiązani wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa
w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o PIT. Począwszy od 1 stycznia 2022 roku powyższe zasady ulegają
zmianie w ten sposób, że przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatnicy są
obowiązani wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust.
1a pkt 1 Ustawy o PIT, albo różnicę pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym
mowa w ust. 1a pkt 1, a sumą zapłaconych za dany rok zaliczek.
Danina solidarnościowa
Zgodnie z art. 30h ust. 1 Ustawy o PIT, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny
solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Podstawę obliczenia daniny
solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu
na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f Ustawy o PIT po ich
pomniejszeniu o:
−

kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a Ustawy o PIT,

−

kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 Ustawy o PIT

odliczone od tych dochodów.
Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o
którym mowa powyżej, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z art. 30h
ust. 2 Ustawy o PIT wykazywane w:
−

rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 Ustawy o PIT, jeżeli podatek wynikający
z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,

−

zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa Ustawy o PIT

których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie
deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia
upływu terminu, o którym mowa powyżej.
Zgodnie z art. 30h ust. 4 Ustawy o PIT, osoby fizyczne, o których mowa w art. 30h ust. 1 Ustawy o PIT,
są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według
udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić
daninę solidarnościową.
Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków osób fizycznych
Zgodnie z art. 30da ust. 1 Ustawy o PIT, podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków wynosi:
−

19% podstawy opodatkowania - gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku;

−

3% podstawy opodatkowania - gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

Zgodnie z art. 30da ust. 2 Ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych
zysków podlega:
−

przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego
Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku,
przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;

−

zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo
do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w
związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

W przypadku składnika majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą opodatkowaniu podatkiem
od dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku, o którym mowa w art. 30da ust. 2 pkt 2 Ustawy
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o PIT, podlegają tylko składniki majątku stanowiące: ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą
prawną, udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły
uczestnictwa w funduszach kapitałowych, zwane dalej "majątkiem osobistym", jeżeli podatnik ma
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez łącznie co najmniej pięć lat w
dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej.
Przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 30da
ust. 2 pkt 1 Ustawy o PIT, obejmuje w szczególności sytuację, w której:
−

podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, przenosi do swojego zagranicznego zakładu
składnik majątku dotychczas związany z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

−

podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2a Ustawy o PIT, przenosi do państwa swojej rezydencji
podatkowej lub do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym prowadzi działalność
gospodarczą poprzez zagraniczny zakład, składnik majątku dotychczas związany z działalnością
gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny zakład;

−

podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2a Ustawy o PIT przenosi do innego państwa całość albo
część działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Opodatkowanie podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w wyniku zmiany rezydencji
podatkowej, nie dotyczy składników majątku, które po zmianie rezydencji podatkowej pozostają
związane z położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznym zakładem podatnika, który
zmienił rezydencję podatkową.
Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej
na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad
jego wartość podatkową. Wartość rynkową składników majątku podatnika objętych małżeńską
wspólnością majątkową określa się u każdego z małżonków w wysokości połowy wartości rynkowej tych
składników majątku.
Wartość podatkową składnika majątku stanowi wartość, niezaliczona uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów w jakiejkolwiek formie, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za koszt uzyskania
przychodów, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty. Nie ustala się wartości podatkowej
składnika majątku w przypadku, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami, do celów opodatkowania
podatkiem dochodowym nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tego
składnika majątku.
Podstawę opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków stanowi suma
dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. W
przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód z niezrealizowanych
zysków dotyczy całego przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części). Jeżeli podatnik, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT, osiąga również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu podatkiem równoważnym do podatku
od dochodów z niezrealizowanych zysków, dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami)
osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od
łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota
odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia,
która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.
Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru, o
wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł,
oraz w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa
przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł, przenoszone są kolejne składniki
majątku, podatnicy obowiązani są składać deklarację do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym przenoszone są składniki, oraz w tym terminie wpłacić podatek należny.
Przepisów art. 30da nie stosuje się, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku
nie przekracza kwoty 4 000 000 zł. W przypadku małżonków, o których mowa w art. 30da ust. 9 Ustawy
o PIT, limit wartości rynkowej składnika majątku dotyczy łącznie obojga małżonków.
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Zgodnie z art. 30dc ust. 1 Ustawy o PIT, opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych
zysków nie stosuje się do składnika majątku przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, gdy:
−

przeniesienie tego składnika majątku związane jest bezpośrednio z polityką zarządzania płynnością
przedsiębiorstwa podatnika położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium innego
państwa;

−

przeniesienie papierów wartościowych lub innych składników majątku następuje na podstawie
umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności.

W przypadku, o którym mowa powyżej, podatnik obowiązany jest zadeklarować w zeznaniu, o którym
mowa w art. 45 ust. 1 i ust. 1a pkt 2 Ustawy o PIT, wartość rynkową składników majątku tymczasowo
przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, oraz przewidywany termin
przeniesienia ich z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania
składniki te pozostają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 30dc ust. 3 Ustawy o
PIT, jeżeli przed upływem 12 miesięcy, liczonych od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym składnik majątku został przeniesiony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółka
niebędąca osobą prawną, która przenosiła składnik majątku, została przejęta przez spółkę albo podatnik
przekształcił formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową, wartość rynkowa
składnika majątku, zadeklarowanego uprzednio jako tymczasowo przeniesiony poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30da ust. 1 Ustawy o PIT. W
przypadku, o którym mowa w art. 30dc ust. 3 Ustawy o PIT, podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu
skarbowego deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków w terminie 7 dni od dnia
przejęcia lub przekształcenia oraz w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli wartość składnika
majątku, o którym mowa w art. 30dc ust. 3 Ustawy o PIT, oraz wartość składników majątku, o których
mowa w art. 30db ust. 1 Ustawy o PIT, przekracza łącznie kwotę 4 000 000 zł, w deklaracji podatnik
obowiązany jest wykazać do opodatkowania wszystkie przeniesione składniki majątku.
Zgodnie z art. 30dd ust. 1 Ustawy o PIT, zwalnia się od podatku od dochodów z niezrealizowanych
zysków:
−

składniki majątku przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
organizacjom równoważnym do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, określonym
w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze
zadań publicznych, realizującym te cele - w przypadku gdy podatnik nie posiada praw do udziału w
zysku lub majątku tej organizacji;

−

składniki majątku przeznaczone do służbowego użytku pracowników, bezpośrednio związane z
wykonywaną pracą, niestanowiące aktywów trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o
rachunkowości.

Zwolnienia i odroczenia w opodatkowaniu, określone w art. 21 i art. 24 Ustawy o PIT, nie mają
zastosowania do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
Zgodnie z art. 30dh ust. 1 Ustawy o PIT, w przypadku, gdy przenoszącym składnik majątku jest spółka
niebędąca osobą prawną, przepisy art. 30da-30dg Ustawy o PIT stosuje się do podatników posiadających
prawa do udziału w zyskach takiej spółki. W takim przypadku przepisy art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT stosuje
się odpowiednio. Ilekroć przy tym w art. 30dh ust. 1 i art. 30da-30dg Ustawy o PIT jest mowa o składniku
majątku, rozumie się przez to również przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Przepisy art. 30dh ust. 1 i 2 Ustawy o PIT, art. 30da-30dg Ustawy o PIT oraz - wyłącznie d o31 grudnia
2021, przepisy wydane na podstawie art. 30di Ustawy o PIT- stosuje się odpowiednio do:
−

nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składnika majątku,

−

wniesienia składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia

jeżeli w związku z tym przekazaniem albo wniesieniem wkładu Rzeczpospolita Polska traci w całości
albo w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku.
Podatek dochodowy od osób prawnych – informacje ogólne
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Zgodnie z Ustawą o CIT podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne, spółki
kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem
przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej, spółki komandytowo-akcyjne
mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółki niemające osobowości
prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego
tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od
całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Podatnikami mogą być również grupy
co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w
związkach kapitałowych, tworząc podatkową grupę kapitałową.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez
względu na miejsce ich osiągania. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli nie mają na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko
od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za dochody (przychody) osiągane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT,
uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
−

papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami
wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo
instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

−

tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce
niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego
inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania
tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa - jeżeli co najmniej 50%
wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji
wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości
położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;

−

niezrealizowanych zysków, o których mowa w rozdziale 5a Ustawy o CIT.

Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy, uważa się również znajdującą się poza
morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie
prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do
badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych przez osoby prawne
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 Ustawy
o CIT przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości
19% uzyskanego przychodu (dochodu).
Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j Ustawy o CIT, z wyjątkiem
dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w
art. 1 ust. 3 pkt 1 Ustawy o CIT, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
−

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

−

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

−

spółka, o której mowa w tiret drugie, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w
kapitale spółki, o której mowa w tiret pierwsze;

−

spółka, o której mowa w tiret drugie nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
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Zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka
uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje)
w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 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 CIT, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej
mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych
dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w
wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka,
o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o CIT, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami
za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT 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.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej, stosuje się:
−

jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;

−

w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
•

własności,

•

innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia,
gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Przepisy art. 22 Ustawy o CIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienia i odliczenia wynikające z
przepisów art. 22 Ustawy o CIT stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z
umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy
informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym
podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 22c ust. 1 Ustawy o CIT, przepisów art. 22 ust. 4, art. 24n ust. 1
oraz art. 24o ust. 1 Ustawy o CIT nie stosuje się, jeżeli skorzystanie ze zwolnienia określonego w tych
przepisach było:
−

sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów;

−

głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu
transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów
wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT, są obowiązane jako płatnicy pobierać,
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2, 2b, 2d i 2e Ustawy o CIT, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany
podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a– 1e
ustawy o CIT. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem
rezydencji.
Zgodnie z art. 26 ust. 1a Ustawy o CIT, zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art.
26 ust. 1 Ustawy o CIT, nie pobiera się, jeżeli podatnicy, wymienieni w art. 17 ust. 1 Ustawy o CIT,
korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele
określone w tym przepisie, złożą płatnikowi najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności
oświadczenie, że przeznaczą dochody z dywidend oraz z innych przychodów z tytułu udziałów w
zyskach osób prawnych - na cele wymienione w tym przepisie.
Zgodnie z art. 26 ust. 1c Ustawy o CIT, jeżeli łączna kwota należności z tytułów wymienionych w art. 21
ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 wypłacona podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym
nie przekracza kwoty, o której mowa w ust. 2e, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej, które dokonują wypłat z tych tytułów, w związku ze zwolnieniem od podatku
dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosują zwolnienia wynikające z tych
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przepisów pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 albo w
art. 22 ust. 4 pkt 2, mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
−

jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub

−

istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji
podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ
podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o CIT, w przypadku gdy wypłata należności z tytułu określonego w art.
21 ust. 1 lub w art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami
uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie
została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie, podatek, o którym mowa w
art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, płatnik pobiera w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 1 albo art. 22 ust. 1
Ustawy o CIT od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz
wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W tym przypadku
przepisów art. 26 ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d Ustawy o CIT nie stosuje się w zakresie dotyczącym
podatników, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy o CIT, w przypadku i w zakresie określonych w art. 26 ust. 2a Ustawy
o CIT do poboru podatku są obowiązane podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem
których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu
do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy o CIT, w przypadku
wypłat należności z tytułu:
−

odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo
na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2
Ustawy o CIT,

−

przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g Ustawy o CIT, uzyskanych z
papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na
rachunkach zbiorczych

obowiązek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, stosuje się do podmiotów prowadzących
rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za
pośrednictwem tych podmiotów. Powyższe stosuje się także do podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2
Ustawy o CIT w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, jeżeli rachunek, na którym zapisane są papiery
wartościowe, jest związany z działalnością tego zakładu. Płatnicy, o których mowa w art. 26 ust. 2c
Ustawy o CIT, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do
dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania
miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
Zgodnie z art. 26 ust. 2e Ustawy o CIT, jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów
wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT na rzecz podmiotu powiązanego,
przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000
000 zł na rzecz tego samego podatnika, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami są obowiązane jako płatnicy pobrać, z
zastrzeżeniem ust. 2g, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat
według stawki podatku określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT od nadwyżki
ponad kwotę 2 000 000 zł:
−

z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e Ustawy o CIT;

−

bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 26 ust. 2g Ustawy o CIT, w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 lub
art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3 pkt
2 lub art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o CIT, albo zagranicznego zakładu takiej spółki, jeżeli łączna kwota
należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT wypłacona
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podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2e
Ustawy o CIT, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne
będące przedsiębiorcami mogą nie pobrać podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, zastosować stawkę wynikającą z takiej umowy bądź zwolnienie, o którym mowa w art. 21
ust. 3 lub art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT, na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu preferencji, o której
mowa w art. 26b Ustawy o CIT.
Przepisu art. 26 ust. 2g Ustawy o CIT nie stosuje się, jeżeli z informacji posiadanej przez płatnika, w tym
z dokumentu, w szczególności z faktury lub z umowy, wynika, że podatnik, którego dotyczy opinia o
stosowaniu preferencji, nie spełnia warunków określonych w art. 21 ust. 3-9, art. 22 ust. 4-4d i 6 Ustawy
o CIT lub stan faktyczny nie odpowiada stanowi faktycznemu przedstawionemu w tej opinii. Jeżeli rok
podatkowy płatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę, o której mowa w art. 26 ust. 1
Ustawy o CIT, oblicza się jako iloczyn 1/12 kwoty 2 000 000 zł i liczby rozpoczętych miesięcy roku
podatkowego, w którym dokonano wypłaty tych należności. Jeżeli obliczenie kwoty, o której mowa w
art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, nie jest możliwe poprzez wskazanie roku podatkowego płatnika, zasady
określone w art. 26 ust. 2e Ustawy o CIT stosuje się odpowiednio w odniesieniu do obowiązującego u
tego płatnika roku obrotowego, a w razie jego braku, w odniesieniu do obowiązującego u tego płatnika
innego okresu o cechach właściwych dla roku obrotowego, nie dłuższego jednak niż 23 kolejne
miesiące. Jeżeli wypłaty należności dokonano w walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona
została kwota, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT, wypłacone należności przelicza się na złote
według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. Począwszy od 1 stycznia 2022 roku, jeżeli rok podatkowy
płatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę, o której mowa w art. 26 ust. 2e Ustawy o CIT,
oblicza się jako iloczyn 1/12 kwoty 2 000 000 zł i liczby rozpoczętych miesięcy roku podatkowego, w
którym dokonano wypłaty tych należności. 2j. Jeżeli obliczenie kwoty, o której mowa powyżej nie jest
możliwe poprzez wskazanie roku podatkowego płatnika, zasady określone w tym przepisie stosuje się
odpowiednio w odniesieniu do obowiązującego u tego płatnika roku obrotowego, a w razie jego braku,
w odniesieniu do obowiązującego u tego płatnika innego okresu o cechach właściwych dla roku
obrotowego, nie dłuższego jednak niż 23 kolejne miesiące. Jeżeli wypłaty należności dokonano w
walucie obcej, na potrzeby ustalenia, czy przekroczona została kwota, o której mowa powyżej,
wypłacone należności przelicza się na złote według kursu średniego waluty obcej ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. Jeżeli nie można
ustalić wysokości należności wypłaconych na rzecz tego samego podatnika, domniemywa się, że
przekroczyła ona kwotę, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT (od 1 stycznia 2022 roku – art. 26
ust. 2e Ustawy o CIT).
Zgodnie z art. 26 ust. 7a Ustawy o CIT, przepisu art. 26 ust. 2e Ustawy o CIT nie stosuje się, jeżeli
płatnik złożył oświadczenie, że:
−

posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki
podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

−

po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ust. 1, nie posiada wiedzy uzasadniającej
przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo
zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 7a Ustawy o CIT, można złożyć w terminie wpłaty podatku
za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 2e Ustawy o CIT.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o
rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia
przez pełnomocnika. Oświadczenie składa się najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności z tytułów
wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o CIT, płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w:
−

art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT - informację o wysokości pobranego podatku,

−

art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i
pobranym podatku
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sporządzone według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania tych informacji podatnikom oraz
urzędowi skarbowemu nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w art. 26 ust. 2a zdanie
pierwsze Ustawy o CIT.
Informację, o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 Ustawy o CIT, sporządzają i przekazują również
podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1
Ustawy o CIT, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są
obowiązane do poboru podatku. Podatnicy, o których mowa w 26 ust. 1a Ustawy o CIT, są obowiązani,
bez wezwania, wpłacić należny zryczałtowany podatek na rachunek urzędu skarbowego określonego
w art. 26 ust. 3 Ustawy o CIT, jeżeli dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w
zyskach osób prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku w związku z oświadczeniem, o którym
mowa w art. 26 ust. 1a Ustawy o CIT, zostały wydatkowane na inne cele niż wymienione w art. 17 ust. 1
Ustawy o CIT. Podatek, o którym mowa powyżej, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano tego wydatku.
Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji przez osoby prawne
Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o CIT, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub
świadczenia usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez
uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub
usług, organ podatkowy określa ten przychód w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową, o której
mowa powyżej, rzeczy, praw majątkowych lub usług określa się na podstawie cen rynkowych
stosowanych w obrocie rzeczami, prawami lub usługami tego samego rodzaju i gatunku, z
uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia albo
świadczenia. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości
rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy wzywa strony umowy do zmiany tej wartości lub
wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W
razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które
uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określa
wartość z uwzględnieniem opinii biegłego. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej
o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego ponosi zbywający albo świadczący usługi.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków
na objęcie lub nabycie udziałów, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Wydatki takie są jednak
kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych.
Podstawą opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. wartością
świadczeń uzyskaną z tytułu zbycia akcji a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie akcji.
Dochody osiągane przez podatników z tytułu odpłatnego zbycia akcji podlegają zsumowaniu z
pozostałymi dochodami osiąganymi przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i są
opodatkowane według stawki procentowej określonej w art. 19 ust. 1 Ustawy o CIT.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o CIT, podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego
zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od
początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Zaliczki miesięczne
winny być wpłacane w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni
miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku
podatkowego, z zastrzeżeniem, że podatnik nie jest zobowiązany do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc,
jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku.
Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym oraz mali podatnicy, mogą
wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu
osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez
kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego. Zaliczki kwartalne, podatnik wpłaca w terminie do 20
dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni
kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego
roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej
wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.
Zgodnie z art. 27 Ustawy o CIT, zeznanie roczne o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku
podatkowym podatnicy mają obowiązek składać urzędom skarbowym do końca trzeciego miesiąca roku
następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od
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dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych (od 1 stycznia 2022 roku – zapłaconych) zaliczek
za okres od początku roku.
Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków osób prawnych
Zgodnie z art. 24f ust. 1 Ustawy o CIT, podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków wynosi 19%
podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 24f ust. 2 Ustawy o CIT, opodatkowaniu podatkiem od
dochodów z niezrealizowanych zysków podlega:
−

przeniesienie składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego
Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku,
przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;

−

zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej
obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu), w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów
ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego
siedziby lub zarządu do innego państwa.

Opodatkowanie podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w wyniku zmiany rezydencji
podatkowej, o której mowa w art. 24f ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT, nie dotyczy składników majątku, które
po zmianie rezydencji podatkowej pozostają związane z położonym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zagranicznym zakładem podatnika, który zmienił rezydencję podatkową.
Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej
na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad
jego wartość podatkową. Wartość rynkową składnika majątku określa się:
−

zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy o CIT - w przypadku papierów wartościowych oraz składników
majątku, z których przeniesieniem nie wiąże się zmiana istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów
lub ryzyk;

−

zgodnie z art. 11c Ustawy o CIT - w pozostałych przypadkach.

Wartość podatkową składnika majątku stanowi wartość, niezaliczona uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów w jakiejkolwiek formie, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za koszt uzyskania
przychodów, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty. Wartości podatkowej nie ustalają
podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, określający dochód w drodze oszacowania, z
zastosowaniem wskaźników, o których mowa w art. 9 ust. 2a Ustawy o CIT. Jeżeli przyjęta przez
podatnika do opodatkowania dochodu z niezrealizowanych zysków wartość składnika majątku bez
uzasadnionych przyczyn ekonomicznych odbiega od jego wartości rynkowej i w wyniku tego podatnik
nie wykazuje dochodów z niezrealizowanych zysków albo wykazuje te dochody w zaniżonej wysokości,
dochody podatnika oraz należny podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków określa organ
podatkowy.
Podstawę opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków stanowi suma
dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. W
przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części dochód z niezrealizowanych
zysków dotyczy całego przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części). Jeżeli podatnik, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT, osiąga również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu podatkiem równoważnym do podatku
od dochodów z niezrealizowanych zysków, dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami)
osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od
łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota
odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia,
która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Przepis art. 7 ust. 3 pkt 1 Ustawy
o CIT stosuje się odpowiednio. W przypadku podatkowych grup kapitałowych dochody (przychody) z
niezrealizowanych zysków ustala się jako sumę dochodów wszystkich spółek tworzących tę grupę.
Zgodnie z art. 24g ust. 1 Ustawy o CIT, opodatkowania podatkiem od dochodów z niezrealizowanych
zysków nie stosuje się do składnika majątku przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, gdy:
−

przeniesienie tego składnika majątku związane jest bezpośrednio z polityką zarządzania
płynnością przedsiębiorstwa podatnika położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
terytorium innego państwa;
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−

przeniesienie papierów wartościowych lub innych składników majątku następuje na podstawie
umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności;

−

przeniesienie następuje w celu spełnienia ostrożnościowych wymogów kapitałowych określonych
prawem Unii Europejskiej dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru, o
wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków, oraz w tym terminie wpłacić podatek należny. W
przypadku, o którym mowa w art. 24g ust. 3 Ustawy o CIT, podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu
skarbowego deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7 dnia poprzedzającego
dzień ustania bytu prawnego podatnika oraz w tym terminie wpłacić podatek należny.
W przypadku, o którym mowa w art. 24g ust. 1 Ustawy o CIT, podatnik obowiązany jest zadeklarować
w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 Ustawy o CIT, wartość rynkową składników majątku tymczasowo
przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, oraz przewidywany termin
przeniesienia ich z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania
składniki te pozostają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli przed upływem 12 miesięcy,
liczonych od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został
przeniesiony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustanie byt prawny podatnika, w tym w drodze
jego likwidacji lub przejęcia przez inny podmiot - wartość rynkowa składnika majątku, zadeklarowanego
uprzednio jako tymczasowo przeniesiony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega
opodatkowaniu zgodnie z art. 24f ust. 1 Ustawy o CIT.
Zgodnie z art. 24h ust. 1 Ustawy o CIT, zwalnia się od podatku od dochodów z niezrealizowanych
zysków:
−

składniki majątku przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom równoważnym do organizacji, o
których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, określonym w przepisach regulujących działalność
pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim
Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele w przypadku gdy podatnik nie posiada praw do udziału w zysku lub majątku tej organizacji;

−

składniki majątku przeznaczone do służbowego użytku pracowników, bezpośrednio związane z
wykonywaną pracą, niestanowiące aktywów trwałych lub obrotowych w rozumieniu przepisów o
rachunkowości.

Zwolnienia i odroczenia w opodatkowaniu, określone w art. 12 oraz art. 17 Ustawy o CIT, nie mają
zastosowania do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
Przepisy art. 24f-24k Ustawy o CIT stosuje się odpowiednio do:
−

nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi położonego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składnika majątku,

−

wniesienia składnika majątku do podmiotu innego niż spółka lub spółdzielnia

jeżeli w związku z tym przekazaniem albo wniesieniem wkładu Rzeczpospolita Polska traci w całości
albo w części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku.
Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn podatkowi od spadków i darowizn
podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
(m.in. akcji spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), w
szczególności tytułem dziedziczenia lub darowizny.
Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa istniejącego
pomiędzy spadkobiercą (darczyńcą) a podatnikiem oraz od łącznej wartości nabywanych przez
podatnika przedmiotów majątkowych.
Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i
ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen
rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.
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Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca
Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn przewiduje również zwolnienie od podatku od spadków i
darowizn nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych,
pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą oni nabycie akcji właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku
nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu
stwierdzającego nabycie spadku.
Podatnicy podatku są obowiązani złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku
podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub
praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające
wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy
przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają określone czynności cywilnoprawne w tym umowy
sprzedaży oraz zamiany praw majątkowych, umowy depozytu nieprawidłowego, zmiany tych umów,
jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki
prawne, jak powyżej określone czynności cywilnoprawne.
Podstawę opodatkowania stanowi co do zasady wartość rynkowa prawa majątkowego będącego
przedmiotem danej czynności.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży co do zasady na
kupującym. Z uwzględnieniem szczegółowych postanowień art. 4 Ustawy o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych.
Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych określone w Ustawie o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych uzależnione są od rodzaju dokonywanej czynności cywilnoprawnej oraz jej
przedmiotu. W przypadku sprzedaży akcji stawka podatku wynosi 1% wartości rynkowej nabywanych
akcji.
Nie podlega jednakże opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw
majątkowych, będących instrumentami finansowymi (i) na rzecz firm inwestycyjnych lub zagranicznych
firm inwestycyjnych, (ii) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych, (iii) dokonywana w ramach
obrotu zorganizowanego, lub (iv) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne
oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu
zorganizowanego.
Podatnicy są obowiązani złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według
ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.
Podatnicy mogą złożyć za dany miesiąc zbiorczą deklarację w sprawie podatku od czynności
cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie do 7. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że
dokonali w danym miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę
pożyczki lub umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności
zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich.
Zasady odpowiedzialności płatnika
Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami Ustawy o CIT i Ustawy o PIT, płatnikami zryczałtowanego
podatku dochodowego zobowiązanymi do obliczenia i pobrania od inwestorów podatku dochodowego
z tytułu otrzymanych przez nich dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych i wpłacenia go we właściwych terminach organom podatkowym, są: podmioty dokonujące
wypłat lub stawiające do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tych tytułów, za które
należy uznać odpowiednio podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników i
podmioty prowadzące rachunki zbiorcze.
Zgodnie z art. 30 § 1 i § 3 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążących na nim obowiązków
odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony całym swoim majątkiem. Jednak
zgodnie z § 5, powyższych zasad odpowiedzialności nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią
inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.
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Z dniem 1 stycznia 2019 r., wraz ze zmianami zasad poboru podatku u źródła, wprowadzono zmiany
do Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z § 5a, wprowadzonym do art. 30, odpowiedzialność płatnika nie
może być wyłączona ani ograniczona na podstawie § 5, jeżeli:
−

płatnik i podatnik byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT
lub art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT;

−

płatnik lub podatnik był podmiotem kontrolowanym lub kontrolującym w odniesieniu do kontroli
uregulowanej w art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy o PIT lub art. 24a ust. 3 pkt 3 Ustawy o CIT;

−

płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub
mającym zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w
zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób
prawnych;

−

płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub
mającym zarząd w kraju lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła
ratyfikowanej umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej
podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych;

−

płatnik lub podatnik był zarządzany lub kontrolowany, bezpośrednio lub pośrednio, lub był w
relacjach umownych lub faktycznych, w tym jako założyciel, fundator lub beneficjent fundacji lub
trustu lub innego podmiotu lub tytułu o charakterze powierniczym;

−

niewykonanie przez płatnika obowiązku nastąpiło w odniesieniu do podmiotu, dla którego na
podstawie publicznie dostępnych informacji nie jest możliwe ustalenie udziałowca, akcjonariusza
lub podmiotu o zbliżonych uprawnieniach, który posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale lub
co najmniej 10% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co
najmniej 10% praw do uczestnictwa w zyskach;

−

płatnik jest spółką nieruchomościową w rozumieniu art. 5a pkt 49 Ustawy o PIT lub art. 4a pkt 35
Ustawy o CIT.

Ponadto za złożenie przez płatnika niezgodnego z prawdą oświadczenia o spełnieniu warunków do
zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki w podatku dochodowym, wprowadzono dodatkowe
podatki i sankcje karne.
4.10 Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w
przypadku, gdy Emitent zawarł takie umowy
Emitent nie zawarł umów o gwarancję emisji.
4.11 Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych
Na podstawie niniejszego Memorandum Spółka oferuje nie więcej niż 1.177.915 (słownie: jeden milion
sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) zwykłych akcji imiennych serii J o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj. Akcje Oferowane.
Akcje serii J oferowane są w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, w
trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1129, skierowanej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy
kwalifikowani, będących akcjonariuszami Przyjaznego Państwa. W związku z powyższym, na podstawie
art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, do oferty publicznej Akcji serii J nie ma zastosowania
obowiązek sporządzenia prospektu przy czym w przypadku, gdy liczba osób, do których kierowana jest
niniejsza oferta wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1
ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w
okresie poprzednich 12 miesięcy, przekracza 149, wymagane będzie opublikowanie memorandum
informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie, przy czym zgodnie z art. 31zb ust. 1
Ustawy o COVID, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii do takiego memorandum nie stosuje się
obowiązku jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego .
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru Akcji serii J. Jednocześnie pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
Akcji Oferowanych nie wyłącza możliwości udziału w Ofercie dotychczasowych akcjonariuszy na
ogólnych zasadach, o ile zostali wskazani w Uchwale Emisyjnej. Ze względu na specyfikę Publicznej
Oferty nie występują prawa pierwokupu oraz prawa poboru.
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O ile wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, to po
przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane będą stanowić 21,69% podwyższonego kapitału
zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 18,35% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
Po zakończeniu oferty Akcji Oferowanych Spółka planuje przeprowadzenie oferty publicznej nie więcej
niż 203.371 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane, nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności oraz z akcjami
tymi nie są związane żadne obowiązki świadczeń dodatkowych.
Akcje Istniejące, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu serii A i B oraz akcji serii I
emitowanych w związku z Połączeniem oraz Akcji Oferowanych, będą przedmiotem ubiegania się o
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, organizowanym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po spełnieniu stosownych, wynikających z
właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji
Spółki do obrotu na tym rynku. Docelowo Spółka planuje wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
wszystkich wyemitowanych Akcji. Intencją Zarządu jest, aby pierwsze Akcje zadebiutowały na
NewConnect w II kwartale 2022 roku.
Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej na terytorium RP i nie będą plasowane w innych
krajach. Oferta objęcia Akcji Oferowanych skierowana będzie wyłącznie do Inwestorów wskazanych w
Uchwale Emisyjnej.
Według wiedzy Spółki Główni Akcjonariusze lub członkowie organów zarządzających i nadzorczych
Spółki nie zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach Oferty, z wyjątkiem pana Janusza Palikota
i Tomasza Czechowskiego będących jednocześnie akcjonariuszami spółki Przyjazne Państwo.
4.11.1 Grupa inwestorów, do których oferta jest kierowana
Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji Oferowanych są osoby będące akcjonariuszami spółki
Przyjazne Państwo, wskazane w Uchwale Emisyjnej (dalej „Inwestorzy”), z zastrzeżeniem poniższych
postanowień.
Inwestorzy, będący nierezydentami w rozumieniu Prawa Dewizowego, zamierzający nabyć Akcje
Oferowane, powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa polskiego oraz przepisami
obowiązującymi w państwie jego rezydencji, które mogą mieć do niego zastosowanie w tym zakresie.
Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum nie może być traktowane jako
rekomendacja, propozycja, zaproszenie lub oferta nabycia Akcji Oferowanych ani jako zamiar
pozyskania ofert kupna Akcji Oferowanych w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich
działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.
Memorandum nie podlega ani nie jest przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie może być pośrednio ani bezpośrednio,
w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie,
Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów
prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.
W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną
w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z
późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działające w imieniu lub na rzecz osób
zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do objęcia lub nabycia Akcji Oferowanych.
Memorandum ani Akcje Oferowane nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w
jakimkolwiek państwie.
4.11.2 Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży
Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Memorandum. Poniżej został przedstawiony przewidywany
harmonogram Oferty.
Termin

Czynność

08 marca 2022 r.

Publikacja Memorandum (rozpoczęcie Oferty Publicznej)
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08 marca – 30 kwietnia
2022 r.

zawieranie umów objęcia Akcji Oferowanych

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane są
niezależne od Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w
tym terminów zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych. Informacja o zmianie poszczególnych
terminów Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego,
o którym mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum.
Zmiana terminów rozpoczęcia zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych i podanie do publicznej
wiadomości stosownej informacji w tej sprawie nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym
terminem rozpoczęcia zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych. Zakończenie zawierania umów
objęcia Akcji Oferowanych może nastąpić wcześniej, jeśli zawarte zostaną umowy objęcia Akcji
Oferowanych ze wszystkimi Inwestorami.
Zmiana terminów Oferty nie będzie traktowana jako wycofanie się z Oferty lub jej zawieszenie. Zmiany
terminów mogą odbywać się tylko w okresie ważności Memorandum.
4.11.3 Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem
W toku oferty Akcji Oferowanych, ze względu na tryb jej przeprowadzenia Spółka zawierać będzie z
akcjonariuszami Przyjaznego Państwa umowy objęcia Akcji Oferowanych. Umowy objęcia akcji
zawierane będą w formie zwykłej pisemnej w siedzibie Emitenta lub poza nią, w okresie od Daty
Memorandum do dnia 30 kwietnia 2022 roku. Ze względu na powyższe nie ma możliwości określenia
terminu związania zapisem. Umowa objęcia Akcji Oferowanych dochodzi do skutku z chwilą jej zawarcia
i nie przewiduje możliwości odstąpienia od niej z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 4.11.5.
4.11.4 Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych
niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej
Akcje Oferowane obejmowane będą w zamian za wkłady niepieniężne w postaci akcji Przyjaznego
Państwa. Inwestorzy nie będą dokonywać wpłat na akcje.
W przypadku nie zawarcia umowy przeniesienia akcji Przyjaznego Państwa, jako wkładu
niepieniężnego na Spółkę w terminie zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych, Spółce przysługiwać
będzie prawo odstąpienia od umowy objęcia Akcji Oferowanych w terminie kolejnych 90 dni, jednak nie
później niż do dnia wniesienia wkładu niepieniężnego.
4.11.5 Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków
prawnych złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie
uchylenie było skuteczne
Zgodnie z art. 37b ust. 7 w związku z art. 38b ust. 3 Ustawy o Ofercie, inwestorom, którzy zawarli umowy
objęcia Akcji Oferowanych przed udostępnieniem suplementu do Memorandum, przysługuje prawo do
odstąpienia od tej umowy, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po udostępnieniu
suplementu do Memorandum, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna
niedokładność stanowiące podstawę publikacji suplementu do Memorandum wystąpiły lub zostały
zauważone przed zakończeniem okresu zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych. Termin ten może
zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin odstąpienia od umowy objęcia akcji zostanie
określony w suplemencie do Memorandum. Za zgodą wszystkich osób, które już zawarły umowy objęcia
akcji, termin ten może ulec skróceniu. Odstąpienie od umowy objęcia akcji następuje przez
oświadczenie na piśmie złożone Spółce.
W przypadku odstąpienia od umowy objęcia Akcji Oferowanych na podstawie oświadczenia w związku
z opublikowaniem suplementu do Memorandum Spółka zawrze z takim akcjonariuszem, nie później niż
w terminie 7 dni od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia, umowę zwrotnego przeniesienia Akcji
Przyjaznego Państwa.
4.11.6 Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych
Ze względu na tryb realizacji Oferty nie będzie dokonywany przydział Akcji Oferowanych.
4.11.7 Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot
Akcje Oferowane będą obejmowane w zamian za wkład niepieniężny w postaci Akcji Przyjaznego
Państwa, tj. nie będą dokonywane żadne wpłaty na jej rzecz.
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4.11.8 Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może
odstąpić od jej przeprowadzenia
Niedojście Oferty do skutku
Oferta nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach:
•

co najmniej 1 (jedna) Akcja serii J nie zostanie objęta i należycie opłacona (tj. przez
przeniesienie Akcji Przyjaznego Państwa jako wkładu niepieniężnego na Akcje Oferowane; lub

•

Zarząd nie złoży wniosku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w terminie
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa; lub

•

uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii J.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Oferowanych,
uzależniona jest od złożenia przez Zarząd odpowiednio oświadczenia określającego ostateczną sumę,
o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy, wysokość objętego kapitału oraz doprecyzowującego
treść Statutu, w zakresie kapitału zakładowego Spółki, na podstawie liczby Akcji Oferowanych objętych
ważnymi zapisami. Oświadczenie to, złożone na podstawie art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH,
powinno zostać załączone do wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.
Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii J, a tym samym niedojście emisji Akcji
Serii J do skutku.
4.11.9 Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (i) dojściu lub niedojściu oferty do
skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odwołaniu, odstąpieniu od
przeprowadzenia oferty lub jej zawieszeniu
W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście do skutku Oferty Akcji Oferowanych,
informacja na ten temat zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki zostało
opublikowane niniejsze Memorandum.
Tryb realizacji Oferty nie pozwala na jej odwołanie lub zawieszenie.
5.
5.1

DANE O EMITENCIE
Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami
telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i
numerem według właściwej identyfikacji podatkowej

Podstawowe informacje o Emitencie
Firma Spółki:

Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Adres siedziby:

ul. Tenczyńska 59 (32-067 Tenczynek)

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS

0000635590

Numer REGON

367099511

Numer NIP

365331458

Telefon:

12 257 91 66

Adres poczty elektronicznej:

biuro@browar-tenczynek.pl
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Strona www:

www.mpwiw.pl

Źródło: Emitent
5.2

Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Zgodnie z §5 Statutu, czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5.3

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego. Spółka została utworzona
na podstawie przepisów KSH i działa zgodnie z przedmiotową regulacją, jak również postanowieniami
Statutu.
5.4

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z
podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem,
którego utworzenie wymagało zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze
wskazaniem organu, który je wydał

Postanowienie o wpisie Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000635590 zostało wydane przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06 września 2016 roku.
5.5

Krótki opis historii Emitenta

W poniższej tabeli zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia w historii Emitenta.
Na Dzień Memorandum, Spółka nie korzystała ze środków publicznych, w szczególności nie korzystała
ani nie aplikowała o granty, dotacje lub subwencje, jak również nie brała udziału w postępowaniach
konkursowych organizowanych przez instytucje publiczne. Dotychczasowa działalność Emitenta była
finansowana z kapitałów własnych Emitenta oraz przy wykorzystaniu instrumentów dłużnych.
Tabela: Najważniejsze wydarzenia w historii Emitenta
Rok

Wydarzenie

2016

Założenie Spółki.

2018

Zakup Zakładu Produkcyjnego Tenczynek

2019

Utworzenie spółki zależnej: Tenczyńska Okovita S.A.

2020

Utworzenie spółek zależnych Tenczynek Bezalkoholowe S.A., Tenczynek
Świeże sp. z o.o. oraz Tenczynek Dystrybucja S.A.

2021

Zawarcie umowy o realizację wspólnego przedsięwzięcia z kluczowymi
akcjonariuszami Doctor Brew

2022

Połączenie z Doctor Brew, nabycie akcji spółki Przyjazne Państwo S.A.
jako aportu na akcje Spółki

Źródło: Emitent.
Historia Grupy Kapitałowej
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Spółka została zawiązana w dniu 8 sierpnia 2016 roku, a w dniu 6 września 2016 została zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000635590 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Początkowy kapitał zakładowy Emitenta wynosił 100.000
zł, przy czym przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego kapitał zakładowy został opłacony w wysokości 25.000 zł, a następnie po rejestracji
uzupełniony do pełnej wysokości. Spółka została założona przez Emila Palikota (pozostającego do
dzisiaj znacznym akcjonariuszem i Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta) oraz spółkę działającą pod
firmą „KRESY” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. Szczegółowe
powiązania pomiędzy Kresy Sp. z o.o. a Januszem Palikotem i Emilem Palikotem zostały opisane w
5.12.3.
W historii działalności Grupy Kapitałowej wyróżnić można dwa główne etapy:
Etap I – lata 2017-2020
W pierwszym okresie rozwoju Spółka koncentrowała się na przejęciu zakładu produkcyjnego Browar
Tenczynek, a także jego modernizacji oraz uruchomieniu produkcji piwa regionalnego pod marką
Tenczynek.
W 2018 roku Spółka sfinalizowała transakcję zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki
Browary Regionalne Jakubiak S.A. w postaci zakładu produkcyjnego Browar Tenczynek za kwotę
19.100.000 złotych. Browar Tenczynek, założony w 1553 r. przez Andrzeja i Stanisława Tenczyńskich,
jest browarem o długiej i bogatej historii. Zakład produkcyjny, choć częściowo zmodernizowany, w
momencie zakupu nie posiadał pełnej infrastruktury niezbędniej do produkcji piw wysokojakościowych,
które stanowiły podstawę przyjętej strategii biznesowej. Braki infrastrukturalne obejmowały m.in.
niesprawną kanalizację, brak linii rozlewniczej, brak odpowiedniej ilości miejsc do leżakowania piwa czy
brak odpowiednich warunków socjalnych spełniających normy wymagane dla produkcji
wysokojakościowych piw.
Podjęta modernizacja zakładu objęła instalację własnej linii rozlewniczej, zwiększenie mocy
produkcyjnych zakładu z 35.000 do 120.000 hl rocznie poprzez instalację dodatkowych tanków, a także
inwestycje podwyższające jakość produktów poprzez, np. instalacje do odtleniania wody, laboratorium
i wiele innych. W omawianym okresie łączne nakłady inwestycyjne w zakładzie przekroczyły 10.000.000
zł.
W drugiej połowie 2018 uruchomiona została produkcja i sprzedaż piw regionalnych. W tym okresie
działania marketingowe skoncentrowane były na budowaniu świadomości marki i jej pozycji rynkowej.
Trzon oferty stanowiła kolekcja klasyczna, która łączyła popularne style piwne z piwami historycznie
warzonymi w Tenczynku, czyli Marcowym i Bockiem, a także kolekcje piw „P” jak Piwna Rewolucja, w
skład której weszły India Pale Ale, American Wheat i Milk Stout. W ofercie znalazły się także piwa
smakowe, takie jak piwo miodowe czy malinowe oraz limitowane edycje piw RIS i RIS Barrel Aged,
które leżakowane były w beczkach. Docelowo, produkcja piwa RIS Barrel Aged i wszystkich innych
produktów uzyskiwanych poprzez leżakowanie w dębowych beczkach zostanie przeniesiona do spółki
Tenczyńska Okovita S.A.
Etap pierwszy charakteryzował się wysokim nakładami inwestycyjnymi związanymi z modernizacją
zakładu w Tenczynku oraz kosztami marketingu i dystrybucji. Wydatki na dystrybucję i marketing
pozwoliły na dotarcie do względnie dużej liczby punktów sprzedaży w zakresie dystrybucji piwa.
Jednocześnie towarzyszyła temu stosunkowo niska rentowność poszczególnych produktów (do 30gr
marży/butelka) oraz niezadawalająca rotacja produktów na półkach sklepowych.
W celu przyspieszania rozwoju Emitenta, przyjęta została nowa strategia biznesowa, której realizacja
powierzona została nowemu zespołowi zarządzającemu, na którego czele stanął Janusz Palikot
obejmując w dniu 27 stycznia 2020, funkcję Prezesa Zarządu.
Etap II – od 2020
Począwszy od 2020 roku Grupa Kapitałowa rozpoczęła drugi etap rozwoju, polegający na odejściu od
modelu działania opartego tylko na piwie w kierunku modelu bardziej zdywersyfikowanego, poprzez
wprowadzenie do oferty alkoholi wysokoprocentowych jak również piw bezalkoholowych, a także
wykreowaniu szeregu nowych marek opartych o silnego „brand hero” i odwołujących się do emocji jako
głównej siły marketingowej.
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W konsekwencji, poczynając od przełomu 2020 i 2021 Grupa Kapitałowa wprowadziła na rynek szereg
nowych produktów takich jak Tenczyńska Okovita, Whisky Palikot oraz kultowe produkty spółki
Przyjazne Państwo pod marką BUH, obejmujące piwo BUH oraz wódkę BUH.
Działalność rozwojowa i promocyjna dotycząca poszczególnych marek została wyodrębniona do
specjalnie powołanych do tego celu spółek, będących częścią Grupy Kapitałowej. Jednocześnie sama
produkcja alkoholi skoncentrowana została w dwóch zakładach n tj. Browar Tenczynek oraz Browar w
Niechanowie.
Równolegle z wprowadzaniem nowych produktów na rynek, realizowane są procesy konsolidacji w
obrębie Grupy Kapitałowej, polegające na połączeniu Spółki i Doctor Brew w jeden podmiot, a także na
nabyciu spółki Przyjazne Państwo jako wkładu niepieniężnego na Akcje Oferowane, a docelowo
również Browaru w Niechanowie. Konsolidacja ma na celu zbudowanie silnego holdingu alkoholowego
z rozpoznawalnymi markami piwa regionalnego i alkoholi wysokoprocentowych oraz skupiającego
wszystkie nowe projekty realizowane w ramach jednej Grupy Kapitałowej i mającego perspektywy
ekspansji na rynki zagraniczne.
Pierwszym krokiem w procesie konsolidacji było podjęcie przez Spółkę współpracy z Doctor Brew w
zakresie produkcji piwa. Współpraca ta zaowocowała, w połowie 2020, decyzją o połączniu się i
prowadzeniu wspólnego przedsiębiorstwa. W tym celu Spółka zawarła z Doctor Brew umowę
określającą tryb oraz ogólne warunki połączenia obu spółek.
W ramach procesu łączenia, już we wrześniu 2020 nastąpiło przeniesienie procesu produkcji piw marki
Doctor Brew do zakładu Spółki w Tenczynku. Pozwoliło to na wyeliminowanie usług podmiotów trzecich
przy produkcji piwa Doctor Brew, a tym samym wykorzystanie istotnych efektów synergii. Konsolidacja
operacyjna obu podmiotów została zakończona wiosną 2021 roku,
Natomiast samo Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. W wyniku
połączenia dotychczasowym akcjonariuszom Doctor Brew przyznanych zostanie do 455.406 (czterysta
pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I, które stanowić będą docelowo
8%kapitału zakładowego Spółki (przy założeniu subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych.
Podwyższenie kapitału zostało zgłoszone do sądu rejestrowego i oczekuje na rejestrację.
Kolejnym krokiem w procesie konsolidacji podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej jest
przejęcie przez Emitenta spółki Przyjazne Państwo S.A., której do 100 % akcji stanowić ma wkład
niepieniężny na Akcje Oferowane.
Ostatnim elementem konsolidacji zaplanowanym na tym etapie będzie przejęcie spółki Browar w
Niechanowie sp. z o.o. Spółka zakłada, że proces ten zostanie zrealizowany do końca 2022.
Przejęcie spółki i konsolidacja Browaru w Niechanowie sp. z o.o. nastąpi po sfinalizowaniu nabycia
przez tę spółkę dodatkowych aktywów produkcyjnych od spółki Wielkopolskie Browary Regionalne sp.
z o.o., wobec której prowadzone jest obecnie postępowanie restrukturyzacyjne, w ramach którego
dojdzie do przeniesienia wyżej wymienionych aktywów na inny podmiot, a które docelowo zostaną
nabyte przez Browar w Niechanowie sp. z o.o. Zakończenie procesu restrukturyzacji umożliwi
Browarowi w Niechanowie przejęcie nieruchomości oraz elementów linii produkcyjnej, które stanowić
będą istotne uzupełnienie jego infrastruktury.

Historia Doctor Brew S.A.
Spółka Doctor Brew sp. z o.o. została założona w październiku 2013 roku z zamiarem produkcji piwa
kraftowego. Decyzja o powołaniu spółki browarniczej była wynikiem entuzjastycznie przyjmowanych
przez testerów pojawiających się wówczas produkowanych amatorsko piw. 21 lutego 2014 roku na
rynku zadebiutowało piwo pod marką Doctor Brew: Sunny Ale.
Już na początku 2015 roku najbardziej opiniotwórczy portal w branży, ratebeer.com, umieścił jedno z
piw Doctor Brew, Molly IPA, na liście pięćdziesięciu najlepszych piw na świecie.
Dynamiczny wzrost zainteresowania nowym produktem szybko wymusiło reorganizację funkcjonowania
spółki tak, aby mogła sprostać rosnącemu popytowi. Spółka rozszerzyła sieć dystrybutorów, zarówno w
kraju jak i za granicą. W tym czasie spółka nie posiadała własnych mocy produkcyjnych, a produkcja
piwa zlecana była do browarów współpracujących.
W marcu 2018 rozpoczęto warzenie kontraktowe piwa w Browarze Kościerzyna, będącym wówczas
najnowszym browarem w Polsce. Natomiast we wrześniu tegoż roku doszło do zawarcia przez spółkę

86 | S t r o n a

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA
Doctor Brew sp. z o.o. umowy przedwstępnej zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w
postaci Browaru w Lwówku Śląskim, wraz z prawem do produkcji i dystrybucji piw pod marką Lwówek.
Doctor Brew sp. z o.o. rozpoczęła produkcję własnego piwa w browarze w Lwówku Śląskim w styczniu
2019. Do zakupu zakładu ostatecznie jednak nie doszło.
Równolegle do kwestii związanych z produkcją piwa zapoczątkowany został proces budowania holdingu
piwnego poprzez powołanie do życia, w styczniu 2018 roku, spółki Doctor Brew S.A., która nabyła
udziały w Doctor Brew sp. z o.o.
W grudniu 2018 roku holding został dokapitalizowany kwotą 3,2 miliona złotych dzięki udanej emisji
akcji wspieranej kampanią crowdfundingową.
W dalszym ciągu trwały jednak poszukiwania browaru spełniającego wymagania Doctor Brew w
zakresie jakościowej produkcji piwa. W ich wyniku, w czerwcu 2020 zapada decyzja o połączniu Doctor
Brew z Emitentem w celu prowadzeniu wspólnego przedsiębiorstwa. W wyniku poczynionych
uzgodnień, we wrześniu 2020 zakończono produkcję piwa Doctor Brew w Lwówku Śląskim i
przeniesiono ją w całości do Browaru w Tenczynku.
Połączenie operacyjne Doctor Brew i Emitenta dokonało się w pierwszym kwartale 2021 i od tego czasu
zasoby Doctor Brew S.A. oraz Doctor Brew sp .z o.o. pozostają elementem realizacji wspólnej strategii.
Historia Przyjazne Państwo S.A.
Przyjazne Państwo to spółka powołana do życia we wrześniu 2020 roku w celu wprowadzenia na rynek
innowacji na rynku alkoholowym. Produkty Spółki spotykać się będą na przecięciu różnych gatunków
alkoholi łącząc w sobie innowacyjność produktu oraz wspólne wartości związane z bezkompromisowym
podejściem do życia, rewolucją, buntem a także kluczową dla twórców marki wolnością. Spółkę założyli:
Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki i Tomasz Czechowski.
Działalność spółki od polega na budowaniu marek, ich promocji oraz zlecaniu produkcji i sprzedaży
podmiotom z Grupy Kapitałowej. Dzięki tej kooperacji wartość marketingowa spotyka jakość produktu i
gwarantuje najlepsze doznania. Od samego powstania spółka jest jedną z najbardziej medialnych
marek branży alkoholowej będą w centrum zainteresowania branży i konsumentów. Wielkim
wyróżnikiem komunikacji jest przebojowy marketing wyrwany z ram i strategii dużych agencji jak
wysłanie wódki w kosmos czy założenie własnego zespołu coverowego.
Flagowym produktem Spółki są produkty BUH (piwo oraz wódka). Piwo produkowane na bazie chmieli
amerykańskich z dodatkiem suszu konopnego rozpuszczonego w piwie, którego premiera odbyła się w
7 stycznia 2021 roku w sieci Żabka zostało w pierwszym dniu best sellerem. Pierwsza seria wyprzedała
się zaledwie w ciągu dwóch dni. Od tego piwo to jest w stałej ekspozycji Żabki na terenie całego kraju,
gdzie znalazło się po rekordowo krótkim okresie. Kolejnym wprowadzonym na rynek produktem
Przyjaznego Państwa była wódka WyBuhowa, który również okazała się hitem sprzedaży a grupa nie
nadążyła za produkcją wystarczającą do nasycenia popytu. Za nimi stoi już cała seria produktów w tym
bezalkoholowych, które są z miejsca kontraktowane.
5.6

Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich
tworzenia

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 342.715,00 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemset piętnaście
złotych) i dzieli na 3.427.150 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych
00/100) akcji.
Zgodnie z bilansem Emitenta kapitał (fundusz) własny Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 7.296.612,02 zł. Na powyższą wartość składały się:
−

kapitał zakładowy w wysokości 342.715,00 zł;

−

kapitał zapasowy w wysokości 17.388.525,00 zł;

−

kapitał z aktualizacji wyceny w wysokości 0,00 zł

−

pozostałe kapitały rezerwowe w wysokości 0,00 zł;

−

straty z lat ubiegłych w wysokości 26.665.956,92 zł; oraz

−

zysk netto w wysokości 1.638.104,90 zł.

Ponadto:
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1)

na podstawie uchwały nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7
października 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości
oraz zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższyło
kapitał zakładowy Spółki z kwoty 342.715,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa
tysiące złotych siedemset piętnaście złotych) do kwoty nie niższej niż 344.563,80 zł
(słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote 80/100) i
nie wyższej niż 379.691,70 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
sześćset dziewięćdziesiąt jeden 70/100), tj. o kwotę nie niższą niż 1.848,80 zł (słownie:
jeden tysiąc osiemset czterdzieści osiem złotych 80/100) i nie wyższą niż 36.976,70 zł
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 70/100) w
drodze emisji nie mniej niż 18.488 (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta
osiemdziesiąt osiem) i nie więcej niż 369.767 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H,
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od
3427151 do nie większego niż 3.796.917. W ramach oferty akcji serii H objętych zostało
369.767 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt
siedem) akcji serii H;

2) Na podstawie uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia
2021 roku w sprawie: połączenia spółek Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka
Akcyjna i Doctor Brew Spółka Akcyjna oraz zmiany Statutu Spółki kapitał zakładowy
Spółki został podwyższony o kwotę 45.540,60 zł, w drodze emisji 455.406 akcji
zwykłych imiennych serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
3) Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 stycznia
2022 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii K w
drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru akcji serii K w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji serii K do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę
nie niższą niż 0,10 zł ( dziesięć groszy) i nie wyższą niż 20.337,10 zł (dwadzieścia
tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 10/100) w drodze emisji nie mniej niż 1
(jednej) i nie więcej niż 203.371 (dwieście trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden)
nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja. Akcje serii K zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji otwartej,
o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty
publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego.
Powyższe zmiany nie zostały jeszcze wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.
Kapitały własne Spółki są tworzone na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności
KSH, z uwzględnieniem postanowień Statutu.
Zgodnie z art. 308 § 1 KSH, kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 000
złotych. Zgodnie art. 431 § 1 KSH, podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i
następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji,
na zasadach szczegółowo opisanych w kolejnych przepisach KSH. Zgodnie z art. 455 § 1 KSH, kapitał
zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji,
połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie, na
zasadach opisanych szczegółowo w dalszych przepisach KSH.
Zgodnie z art. 396 § 1 - 3 KSH, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego
przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej
jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte
przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. Do
kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie
szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie
nadzwyczajnych odpisów lub strat. Zgodnie z art. 396 § 4 KSH, statut może przewidywać tworzenie
innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
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Zgodnie z art. 396 § 5 KSH, o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne
zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego
można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
5.7

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.
5.8

Informacja o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez
obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeństwo
do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez
posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminie wygaśnięcia praw
podmiotowych uprawnionych do nabycia tych akcji

Emitent nie wyemitował obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w
przyszłości nowych emisji akcji.
5.9

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie Statutu
przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji
i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał
zakładowy w tym trybie

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego.
5.10 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe
Żadne papiery wartościowe Emitenta nie są ani nie były notowane na żadnym rynku, ani też nie zostały
w związku z nimi wystawione żadne kwity depozytowe. W dniu 17 grudnia 2021 r. została podjęta przez
Walne Zgromadzenie Spółki decyzja w sprawie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW Akcji serii A – H, z
wyłączeniem akcji uprzywilejowanych. W dniu 26 stycznia 2022 r. została podjęta przez Walne
Zgromadzenie uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii K w
drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K w
całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, wprowadzenia akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect.
W związku z instrumentami finansowymi Spółki nie były nigdy wystawiane kwity depozytowe.
5.11 Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierów
wartościowym
Według wiedzy Zarządu ani Emitentowi, ani jakimkolwiek emitowanym przez niego instrumentom
finansowym nie przyznano jakiejkolwiek oceny ratingowej.
5.12 Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta
mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego
grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej firmy (nazwy),
formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów
5.12.1 Grupa kapitałowa Emitenta
Na Dzień Dokumentu Emitent posiada udziały lub akcje w następujących podmiotach kontrolowanych i
stowarzyszonych:
1)

2)

Tenczyńska Okovita S.A. z siedziba w Tenczynku (KRS: 0000808904), której
przeważającym przedmiotem działalności jest produkcja alkoholi rzemieślniczych, w tym piw
leżakowanych w beczkach - Emitent posiada 63 % (sześćdziesiąt trzy procent) akcji i 63%
(sześćdziesiąt trzy procent) głosów ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki
Tenczyńska Okovita S.A.;
Tenczynek Bezalkoholowe S.A. z siedzibą w Tenczynku (KRS: 0000828989), której
przeważającym przedmiotem działalności jest produkcja piwa kraftowego w wersji 0,0% Tenczyńska Okowita S.A. posiada 86% (osiemdziesiąt sześć procent) akcji i 86 %
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(osiemdziesiąt sześć procent) głosów ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
spółki Tenczynek Bezalkoholowe S.A.;
3) Tenczynek Dystrybucja S.A. z siedzibą z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000864032), której
przeważającym przedmiotem działalności jest dystrybucja, w tym sprzedaż hurtowa napoi
alkoholowych, w tym piwa. Emitent posiada 100% (sto procent) akcji i 100% (sto procent)
głosów ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Tenczynek Dystrybucja S.A.;
4) Tenczynek Świeże Sp. z o.o. siedzibą w Lublinie (KRS 0000875245), której przeważającym
przedmiotem działalności jest działalność związana z pakowaniem wykonywanym na
zlecenie, w tym butelkowanie płynów, pakowanie przedmiotów stałych, etykietowanie,
stemplowanie i nadrukowywanie – Emitent posiada 54,22% (pięćdziesiąt cztery i
dwadzieścia dwa setne procent) udziałów i 54,22% (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dwa
setne procent) głosów ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki
Tenczynek Świeże sp. z o.o.
5) Manufaktura Ameryka LLC. Spółka prawa amerykańskiego z siedzibą w Newark Daleware,
której docelowym przedmiotem działalności będzie dystrybucja produktów Grupy
Kapitałowej na rynku amerykańskim. Emitent posiada 100% (sto procent) udziałów w
Manufaktura Ameryka LLC. W trakcie rejestracji.
Dodatkowo:
6)

7)

Doctor Brew sp. z o.o. - z chwilą rejestracji Połączenia Emitent nabędzie 56,54% udziałów i
56,54% ogólnej liczby głosów w spółce Doctor Brew sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS
0000484427), której przeważającym przedmiotem działalności jest produkcja piwa
kraftowego.
BUH Distilery sp.z o.o. - spółka, której wspólnikami są Browar w Niechanowie sp. z o.o.
(35%) oraz Przyjazne Państwo S.A. (35%), powołana do przeprowadzenia inwestycji oraz
produkcji okowit oraz wódek BUH na terenie Browaru w Niechanowie. Spółka w 2021
przeprowadziła pierwszą inwestycję w alembik przemysłowy do produkcji okovity będący
pierwszym etapem tworzenia w Niechanowie nowoczesnego i wydajnego zakładu do
produkcji alkoholi wysokoprocentowych z udziałem rektyfikatów i destylatów.

Poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej tworzą zestaw komplementarnych
produktów i procesów. Całość wspierana jest przez centralnie zarządzany system sprzedaży i
marketingu, przyczyniając się do maksymalizacji marż. Takie unikatowe połączenie tworzy jedyny w
swoim rodzaju lifestylowy holding alkoholowy.
W kolejnych okresach Spółka będzie dążyć do połączenia spółek zależnych ze Spółką, jako spółką
przejmującą w celu uproszczenia struktury organizacyjnej i zwiększenia przejrzystości przepływów
pieniężnych pomiędzy tymi spółkami osiągnięcia, jak również w celu uzyskania płynności akcji
posiadanych obecnie przez akcjonariuszy spółek zależnych, którym w takim procesie łączenia
przyznane zostaną akcje Spółki. Tryb realizacji tego celu uzależniony od wyników analiz prawnych i
podatkowych, uwzględniających wpływ transakcji na akcjonariuszy mniejszościowych, a także aktualnej
sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej. Warunki transakcji zostaną określone w oparciu o wyceny
poszczególnych spółek, dokonane przez niezależnego biegłego rewidenta, biorąc pod uwagę wyniki
każdej z nich i ich potencjał. Intencją Emitenta jest przeprowadzenie tego procesu najpóźniej w 2023
roku.
5.12.2 Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny
wpływ na jego działalność
Podmiotem dominującym Emitenta jest działająca pod firmą „KRESY” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000150404.
Beneficjentem rzeczywistym spółki Kresy Sp. z o.o. jest Pan Janusz Palikot.
Znacznym udziałowcem Emitenta jest spółka Piwowarzy S.A. z siedzibą Lublinie, ul. Archidiakońska 9,
20-113 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880991.
Beneficjentem rzeczywistym Piwowarzy S.A. jest Pan Janusz Palikot.
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5.12.3 Podstawowe informacje na temat powiazań osobowych, majątkowych i organizacyjnych
Emitenta
Podmiotem dominującym Emitenta jest spółka działająca pod firmą „KRESY” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000150404.
Beneficjentem rzeczywistym spółki Kresy Sp. z o.o. jest Janusz Palikot. Prezesem Zarządu spółki Kresy
sp. z o.o. jest Monika Palikot (żona Janusza Palikota). Dodatkowo, Bogdan Palikot (akcjonariusz
Emitenta) jest bratem Janusza, a Emil Palikot (akcjonariusz i Członek Rady Nadzorczej Emitenta) –
synem Janusza Palikota.
5.13 Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i
usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałów i Emitenta, w podziale na
segmenty działalności
Informacje o produktach
W ramach Grupy Kapitałowej (z uwzględnieniem Doctor Brew i Przyjaznego Państwa) wytwarzane są
i sprzedawane następujące produkty:
1) Piwa rzemieślnicze Tenczynek: Pils, Lager, Pszeniczne, Malinowe, Krakowski Pils, Koźlak,
Cesky Lezak, Marakuja, RIS (Russian Imperial Stout), Marcowe
2) Piwa rzemieślnicze Doctor Brew: Vermont IPA, Double IPA, Molly IPA, Summer Ale,
3) Piwa BUH
4) Piwa Świeże
5) Piwa Bezalkohlowe:
a. Doctor Brew: American Freedom
b. BUH Bezlakoholowe
6) Alkohole Mocne Okovity:
a. Bazujące na piwie: Bierbrand Pils, Bierbrand RIS, Bierbrand Koźlak,
b. Innych surowcach: Żyto, Pszenica, Jęczmień oraz Ziemniak
7) Alkohole mocne Wódki: Czysta Wódka WyBUHowa, Wódka Wyjebongo)
8) Alkohole mocne Whisky: Beczki Palikota, Palikot Selekcja, Der Whisky
1. Piwa rzemieślnicze Tenczynek
Browar Tenczynek to olbrzymi portfel produktów. Można w nim znaleźć szeroką gamę piw od
klasycznych lagerowych: Lager, Pils, Koźlak, Malinowe, Krakowski Pils, Cesky Leżak, Marakuja,
Pszeniczne, Marcowe (warzone raz do roku), poprzez nowofalowe gatunki piw z serii „P” jak Piwna
Rewolucja (IPA, Milk Stout, Amercian Wheat), po serię piw specjalistycznych tzw. piwnych sztosów.
Piwne sztosy to limitowane edycje piw leżakowanych w beczkach po bourbonie, whisky lub winach (np.
Tokaj, Rioja). Zabieg ten nadaje dojrzewającym w beczkach piwom szereg zupełnie nowych akcentów
smakowych, sprawiając, że każda marka jest unikalna. Aktualnie w ofercie można znaleźć Russian
Imperial Stout z beczki po amerykańskim bourbonie. W najbliższym czasie do sprzedaży trafią kolejne
piwa z tej kategorii, leżakowane w beczkach m.in. po japońskich i węgierskich alkoholach.
Przy tworzeniu w Browarze Tenczynek piw regionalnych, długo ważonych, korzysta się z osiągnięć i
tradycji, wypracowanych przed laty przez lokalnych piwowarów. Zanim trafią do klientów, piwa leżakują
w historycznych piwnicach Browaru, którego piwem według legendy raczył się król Jan III Sobieski,
wracając z udanej odsieczy pod Wiedniem.
2. Piwa rzemieślnicze Doctor Brew sp. z o.o.
Marka Doctor Brew obiera kierunek brandu “lifestylowego”, docierając do szerszego grona miłośników
piw rzemieślniczych, którzy realizują największe wolumenowo zakupy w tym segmencie. Wysoka
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pijalność piw i profesjonalizm w ich przygotowaniu, w połączeniu z bardzo wysoką rozpoznawalnością
marki oraz dobrym przyjęciem nowej koncepcji stylistycznej pozwoliły uzyskać w 2021 roku wyjątkowo
dobre wyniki sprzedaży, które pozostają podstawą prognoz na kolejne sezony. Doctor Brew to obecnie
cztery piwa alkoholowe: Vermont IPA, Double IPA, Molly IPA, Summer Ale.
3. Piwa BUH
Jest to odrębna kategoria piw produkowanych w Browarze Tenczynek. BUH miał swoją premierę 7
stycznia we wszystkich z 6500 sklepów sieci Żabka. Produkt „wyprzedał” się w ciągu zaledwie dwóch
dni i od tego czasu znajduje się na stałym listingu w sieci Żabka.
Piwo BUH to trunek w stylu Ale, górnej fermentacji. To niezwykle aromatyczne połączenie starannie
dobranych chmieli angielskich i suszu konopnego. Wyraźne są w nim nuty goryczy, ale w bardzo
przystępnym i delikatnym wydaniu. W każdej sprzedawanej butelce o pojemności 500 ml znajduje się
aż 0,5 g suszu konopnego.
Oferta ta skierowana jest głównie do silnie związanej i dysponującej dużą siłą nabywczą grupy
zakupowej w wieku 25-40 lat, czyli tzw. „dorosłych buntowników” oraz do osób zainteresowanych
produktami z suszem konopnym.
W Tenczynku planowane jest również uruchomienie produkcji BUHa w puszkach, wychodząc naprzeciw
preferencjom konsumentów coraz częściej wybierających produkt w puszkach.
4. Piwa Świeże
Piwo świeże, niepasteryzowane i niefiltrowane to hit sprzedażowy sklepu internetowego Browaru
Tenczynek. Sprzedaż litrowych butelek z tym piwem okazała się tak duża, że w okresie
przedświątecznym w marcu 2021 roku, Spółka została zmuszona do zawieszenia sprzedaży tego piwa,
aby sprostać obsłudze złożonych już zamówień. Potencjał projektu jest na tyle istotny, że w ramach
Grupy zdecydowano się na otwarcie do 100 sklepów z piwami “prosto z tanka”, w latach 2022-2023.
Klienci dostrzegają i doceniają jakość oferowanych piw oraz ich walory smakowe, akceptując wyższą
cenę za produkty tego typu. Na tym produkcie Grupa realizuje marże niespotykane w branży piw
regionalnych.
Do dyspozycji klientów przygotowano m.in. niezwykle orzeźwiające piwo żywe pszeniczne, delikatne w
smaku, doskonale gaszące pragnienie, wyraźnie mętne. Jest również tradycyjnie warzone piwo świeże
typu czeskiego, produkowane z wykorzystaniem niezwykle charakterystycznego, gwarantującego
unikalny smak chmielu żateckiego, oraz piwo świeże BUH typu Ale z dodatkiem suszu konopnego,
bazujące na umiejętnie dobranych chmielach angielskich.
Obecnie poza litrowymi butelkami PET Piwa Świeże dostępne również w pięciolitrowych aluminiowych
kegach.
5. Piwa bezalkoholowe
Tenczynek Bezalkoholowe S.A. oferuje pierwszą w Polsce jakościową dealkoholizację piw. Maszyna
dostarczona przez niemiecką firmę Schmidt pozwala na usunięcie alkoholu z piwa, a następnie
zawrócenie dużej części aromatów z powrotem do piwa już z zawartością alkoholu 0,0%. Dodatkowe
zabiegi technologiczne, jak np. chmielenie na zimno, pozwalają na przygotowanie piw 0,0% o takich
samych walorach smakowych i aromatycznych jak ich pełnoalkoholowe odpowiedniki. W pierwszej
kolejności spółka Tenczynek Bezalkoholowe S.A. będzie dealkoholizować produkty Grupy Kapitałowej
tj. rzemieślnicze piwa marki Doctor Brew (American Freedom) , Piwo BUH Bezalkoholowe a następnie
kolejne piwa z portfela Browaru Tenczynek.
6. Alkohole mocne - Okovity
Pierwsza linia produktów Tenczyńskiej Okovity S.A. zadebiutowała na rynku w 2020 roku oferując 7
destylatów. To wysokoprocentowe trunki zachwycające czystością i oryginalnymi nutami smakowymi,
charakterystycznymi dla zastosowanego do ich produkcji surowca. Tenczyńskie Okovity to przede
wszystkim najlepszej jakości staropolskie destylaty na bazie pszenicy, jęczmienia i żyta. Oferowany jest
również destylat ziemniaczany o wyraźnie słodszym, lżejszym i łagodniejszym smaku, z delikatnym
posmakiem dymu i lekkim akcentem korzennym na finiszu.
Emitent, w swojej ofercie posiada destylaty na bazie piw rzemieślniczych warzonych w browarze
Tenczyńskim, czyli tzw. Bierbrandy. Wyróżniamy tutaj następujące produkty: Okovita na bazie piwa Pils,
z wyraźnie wyczuwalną goryczkową nutą chmielu, Okovita z piwa Koźlak, jak również Okovita na bazie
piwa w stylu RIS (Russian Imperial Stout), bogatego w aromaty słodowe, z nutą ciemnego pieczywa i
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karmelu. W 2021 roku wypuszczono Okovitę BUH, mocny 43 procentowy trunek otrzymany z destylacji
piwa BUH. To pierwszy w Polsce wysokoprocentowy alkohol z wykorzystaniem suszu konopnego.
Trunki sprzedawane są w butelakch półlitrowych. Spółka w planach ma przygotowanie Okovity Double
IPA na bazie piwa Doctor Brew Double IPA.
7. Alkohole mocne - Wódki
Wódka WyBUHowa
Wódka stanowi połączenie rektyfikatu zbożowego oraz okowity BUH, czyli destylatu uzyskanego z piwa
BUH. Wódka wyBUHowa ma 43 procent mocy alkoholu. Produkt zawiera susz konopny i podobnie jak
Piwo BUH skierowany jest do grupy zakupowej w wieku 25-40 lat, czyli tzw. „dorosłych buntowników”,
oraz do osób zainteresowanych produktami z suszem konopnym.
Na premierze tego trunku Mirosław Hermaszewski – pierwszy Polak w kosmosie – stwierdził, że
wypuszczenie na rynek wódki BUH ma kosmiczne znaczenie dla rynku. Butelka wódki BUH została
nadto opatrzona oryginalnym znakiem graficznym, dzięki czemu niewątpliwie przyciąga wzrok na
sklepowej półce.
Wódka Wyjebongo
W produkcji tej wódki połączone zostały dwie technologie – rektyfikacji, służącej głównie do produkcji
wódki oraz destylacji, która służy do tworzenia okowit i whisky. Taki proces pozwala na uzyskanie 40%
zawartości alkoholu, ale także daje możliwość nadania bogatych nut cytrusowych z wyraźnie
wybijającym się smakiem marakui. Lekka, łatwa w spożyciu. Produkt ten sprzedawany jest w butelkach
o pojemności 0,5 litra. Butelka oryginalnie zdobiona przykuwa wzrok klienta.
8. Alkohole mocne - Whisky
Beczki Palikota
Pod koniec 2019 spółka zaprezentowała program możliwości rezerwacji beczek z destylatem, który po
okresie leżakowania przez minimum 3 lata, uzyskuje parametry whisky. Obecnie Spółka koncentruje
się na produkcji jakościowych destylatów entuzjastycznie przyjętych przez rynek oraz budowaniu
programu whisky.
Palikot Selekcja
Whisky Palikot Selekcja jest w całości produkowana, dojrzewana oraz butelkowana w Szkocji. To trunek
typu “blended malt”, czyli mieszanka “single malts” wytwarzanych w dwóch renomowanych
destylarniach, w prestiżowych regionach produkcji whisky: Linkwood (Speyside) oraz Caol Ila (wyspa
Islay). Produkt jest w całości słodowy i destylowany w alembikach ze słodu jęczmiennego, a więc nie
posiada śladu whisky zbożowej z aparatów kolumnowych. Whisky Palikot nie jest również poddawana
filtracji na zimno. Zachowanie części kwasów tłuszczowych i innych związków sprawia, że produkt
posiada większe walory smakowe, jak i aromatyczne. Nie jest barwiona karmelem, a kolor jest efektem
dojrzewania w beczkach. Butelkowana z mocą 50%, dzięki czemu whisky jest pijalna bez potrzeby
rozcieńczania jej, równocześnie jest na tyle mocna, by zachować akcenty aromatyczno-smakowe.
Trunek sprzedawany jest w butelkach o pojemności 0,7l.
Der Whisky
Ten produkt miał swoją premierę w listopadzie 2021. Powstała w Niemczech z mieszanki słodów
Pilsner, Munich i Caramalt, fermentowanych na drożdżach piwnych dolnej fermentacji. Trunek o mocy
40% sprzedawany jest w 0,5l butelkach.
Tabela: Szacowany udział produktów w sprzedaży krajowej w 2021*
Linie produktowe

Udział w sprzedaż krajowej, 2021

Wódki

36%

Whisky

13%

Okovita

9%

Piwo

41%
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Inne

1%

Razem

100%

Źródło: Emitent
Tabela: Udział poszczególnych marek w sprzedaży w 2021 w grupie piw*
Kategoria piw

Udział w sprzedaży

Piwa Tenczynek, klasyczne

23,26%

Piwa Doctor Brew, klasyczne

0,29%

Piwo Marakuja

8,37%

Piwo Świeże

9,87%

Piwo BUH

58,18%

Piwo Bezalkoholowe

0,03%

Źródło: Emitent, *Dane szacunkowe, które nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta
Lista produktów oferowanych przez Grupę Kapitałową nie ma charakteru zamkniętego i jest regularnie
wzbogacana o nowe linie produktowe. W planach na ten rok znajdują się między innymi takie trunki jak
Piffko (piwo dla młodzieży), szampan bezalkoholowy Sam Pan Buh, nowe rodzaje piw i wódek kraftowch
oraz wina, wermuty oraz Gin. W ofercie znajdą się również produkty nie alkoholowe takie jak Chipsy
BUH, Woda BUH oraz inne.
5.14 Krótki opis strategii biznesowej emitenta i jego celów strategicznych (zarówno
finansowych jak i niefinansowych), uwzględniający przyszłe wyzwania i perspektywy
Emitenta
5.14.1 Wprowadzenie – opis działalności oraz założenia strategii Emitenta.
Schemat funkcjonowania
Emitent jest Spółką holdingową skupiającą, w ramach jednej Grupy Kapitałowej szereg podmiotów
zajmujących się wytwarzaniem i sprzedażą wysokogatunkowych wyrobów alkoholowych. Oferta Grupy
Kapitałowej obejmuje piwa oraz alkohole wysokoprocentowe, a także piwa i inne napoje bezalkoholowe.
Organizacja Grupy Kapitałowej opiera się na trzech obszarach aktywności, obejmujących: prawa do
marek i zarządzanie nimi, procesy produkcyjne oraz sprzedaż i dystrybucję produktów.
Odpowiedzialność za te obszary przypisana jest poszczególnym podmiotom wchodzącym w skład
Grupy Kapitałowej.
Schemat funkcjonowania Grupy Kapitałowej
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Źródło: Emitent
Spółki Grupy Kapitałowej posiadające prawa do marek odpowiadają za kreację określonych linii
produktowych oraz ich pozycjonowanie na rynku, posiadając w tym zakresie twórczą autonomię.
Spośród znajdujących się w portfelu produktowym marek, Piwa Tenczynek oraz Piwa Doctor Brew mają
najdłuższą historię. Wszystkie pozostałe marki są relatywnie nowe i powstały na przestrzeni ostatnich
dwóch lat.
Aktywa produkcyjne umiejscowione są obecnie w dwóch zakładach produkcyjnych: należącym do
Emitenta zakładzie Browaru w Tenczynku oraz dzierżawionej obecnie infrastrukturze Browaru w
Niechanowie, którą Grupa Kapitałowa zamierza nabyć w 2022 roku. Dodatkowo, w 2022 planowane
jest uruchomienie kolejnego zakładu, BUH Destilery sp. z o.o., przeznaczonego do produkcji alkoholi
mocnych.
Sprzedaż i dystrybucja wszystkich produktów Grupy Kapitałowej ma charakter scentralizowany i
odbywa się za pośrednictwem spółki Tenczynek Dystrybucja S.A. Rosnące znaczenie uzyskują również
kanały online oraz rozbudowywana sieć własna.
Celem Grupy Kapitałowej jest maksymalizacja wyniku na poziomie skonsolidowanym. Ścisła
współpraca pomiędzy poszczególnymi podmiotami w ramach Grupy Kapitałowej pozwala na
wykorzystanie synergii w zakresie produkcji, marketingu i sprzedaży.
Moce Produkcyjne
Aktywa produkcyjne Emitenta zlokalizowane są na terenie dwóch zakładów: Browar Tenczynek oraz
Browar w Niechanowie W zakresie produkcji piwa Grupa Kapitałowa dysponuję kompletną infrastrukturą
browarniczą, umożliwiającą przeprowadzenie całego procesu produkcji piwa łącznie z jego rozlewem i
pakowaniem gotowego produktu w kartony. Poszczególne elementy istniejącej infrastruktury są
okresowo rozbudowywane w celu zwiększania mocy przerobowych oraz efektywności procesu.
W zakresie produkcji alkoholi wysokoprocentowych, Grupa Kapitałowa jest na etapie budowania
odpowiedniej infrastruktury z zamiarem osiągnięcia pełnej internalizacji procesu produkcji w 2022 roku.
Część urządzeń do de-alkoholizacji (alembiki) została już zakupiona i jest przygotowywana do
uruchomienia. Ważnym elementem tej infrastruktury będzie linia do rozlewu wódki, której uruchomienie
planowane jest w drugiej połowie 2022.
Poniżej przedstawiony jest bardziej szczegółowy opis aktywów produkcyjnych z podziałem na
lokalizację:
Browar Tenczynek
Browar Tenczynek posiada moce produkcyjne na poziomie 120 tys. hl piwa rocznie. W skład
infrastruktury browaru wchodzą:
1) Nieruchomości:
a) działka o powierzchni 4,22 h
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b) budynki: warzelna, fermentownia, leżakownia, hale magazynowe oraz części
administracyjno-logistyczne o łącznej powierzchni użytkowej 7 325,82 m²
2) Produkcja piwa:
a) warzelnia: 6 zbiorników do ważenia piwa, wydajność 320 hl/dobę
b) fermentownia: 12 kadzi po 160 hl w systemie otwartym ze stali kwasoodpornej
c) leżakownia: 35 tanków do leżakowania piwa przed rozlewem, pojemność łączna
5600 hl (w 2022 roku planowana jest inwestycja w uruchomienie dodatkowych tanków
27 leżakowych - dodatkowe miejsce na ok 5 200 hl piwa)
d) zbiorniki pośredniczące przy linii rozlewniczej 6 sztuk, pojemność 900 hl
e) linia rozlewnicza: obecna przepustowość to 8 tys. butelek na godzinę (po modernizacji
zaplanowanej na 2022 rok przepustowość wzrośnie do 10 tyś butelek na godzinę)
f)

urządzenia współpracujące, umożliwiające zamykanie butelek korkami lub nakrętkami
oraz pasteryzator butelkowy

g) w 2022 planowane są inwestycje w linię do rozlewu piwa w puszkach oraz linia do
opakowań typu pet, tj.:
i)

do rozlewu piwa w puszkach 6k puszek 0,5l./h

ii)

do opakowań typu pet 3k butelek 1l./h

iii)

do rozlewu produktów bezalkoholowych 16k butelek 0,5l./h

3) Produkcja piwa bezalkoholowego:
a) agregat do de-alkoholizacji piwa o mocy przerobowej 15 hl/h
4) Produkcja Okowity/Whisky:
a) dwa Alembiki z urządzaniami towarzyszącymi:
i)

alembik ADAS 1500/2000 l – roczna wydajność 140 tys. l 63% alk./rok

ii)

alembik ADAS 1000/300 l – roczna wydajność 30 tys. l 43% alk./rok

b) beczki (obecnie 3000 sztuk)
5) Infrastruktura pomocnicza:
a) 2 silosy do magazynowania słodu, pojemność łączna 40t, młynek do mielenia słodu,
wymiennik ciepła
b) filtry kartonowe wydajność 100 hl/h oraz świecowe do 70 hl/h.
Browar w Niechanowie
Browar w Niechanowie, którego infrastruktura jest dzierżawiona przez Grupę Kapitałową, z docelowym
zamiarem jej nabycia posiada moce produkcyjne na poziome 20 tys. hl piwa rocznie. W skład
infrastruktury browaru wchodzą:
1) Nieruchomości:
a) działka o powierzchni 0,74 h
b) budynki produkcyjne i magazynowe o łącznej powierzchni 1200 m²
2) Produkcja piwa:
a) kocioł warzelny, zacierowy, osadowy, kadź filtracyjna
b) 5 otwartych kadzi fermentacyjnych
c) leżakowania z 20 zbiornikami,
d) 8 zbiorników pośrednich, pasteryzator
3) Produkcja Okowity /Whisky:
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alembik (własność BUH Distillery sp. z o.o.), roczna wydajność 141 tys. litrów 90% alkoholu
etylowego. W skład wchodzi kompletna linia w postaci alembiku z kolumną destylacyjną (z
możliwością pracy ciągłej) wraz z urządzaniami towarzyszącymi.
4) W grudniu 2021 została podpisana umowa na budowę linii rozlewniczej o wydajności 3,5 tys.
butelek 0.5 litra na godzinę z opcją zakrętarki i korkownicy i możliwością rozlewu do różnych
formatów butelek.
Schemat produkcyjny
W procesie wytwarzania napojów alkoholowych punktem wyjścia jest infrastruktura browarnicza
wykorzystywana do produkcji wszystkich rodzajów piw, będących produktem podstawowym Grupy
Kapitałowej. Infrastruktura ta została rozbudowana o dodatkowe urządzenia (alembiki oraz agregat do
de-alkoholizacji) pozwalające na dodanie kolejnych etapów w procesie produkcji, na których powstają
serie piw bezalkoholowych oraz okovit. Okovity, jako alkohole wysokogatunkowe, powstające w wyniku
destylacji piwa, mogą stanowić produkt finalny, oferowany w butelkach lub beczkach, jak również mogą
być poddane dalszej obróbce. W wyniku starzenia okovity powstaje kraftowa whisky. Natomiast dodając
rożne destylaty i aromaty otrzymujemy Kraftowe wódki. Okovita może być również wytwarzana
bezpośrednio z surowców takich jak jęczmień, pszenica, żyto lub ziemniak, z pominięciem piwa jako
produktu bazowego, poddawanego procesom destylacji.
Schemat produkcyjny

Źródło: Emitent
Cele oraz strategia rozwoju Emitenta
Celem Emitenta jest maksymalizacja wartości rynkowej spółki poprzez konsekwentne zwiększanie
wielkości osiąganego EBITDA. Spółka zamierza osiągnąć ten cel poprzez zwiększenie wolumenów
sprzedaży swoich produktów, przy jednoczesnym zwiększeniu penetracji rynku, a tym samym szerszej
dostępności produktów na rynku.
Dla realizacji założonych celów Spółka przyjęła, w 2020 roku, nową strategię biznesową dotyczącą całej
Grupy, w ramach której wyodrębnić można trzy obszary aktywności, dotyczące inwestycji, dystrybucji
oraz polityki produktowej. Strategia Spółki opiera się na następujących elementach:
1) Realizacja programu inwestycyjnego, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych i
magazynowych Grupy, a także wzmocnienie efektywności operacyjnej, między innymi poprzez
internalizację procesów produkcyjnych
2) Zwiększenie wskaźnika penetracji rynku krajowego, przy wykorzystaniu modelu dystrybucji
opartego na trzech kanałach: tradycyjnym, online oraz sieci własnej, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwinięcia kanału tradycyjnego, oraz rozwinięcie działalności eksportowej
3) Realizacja polityki produktowej opartej na dywersyfikacji produktowej, z uwzględnieniem produktów
wysokoalkoholowych i z szerokim odwołaniem się do emocji
Wpływ nowej strategii biznesowej na działalność Grupy Kapitałowej w 2021
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Wprowadzenie w życie nowej polityki produktowej przyniosło zasadnicze zmiany w strukturze sprzedaży
w 2021 roku. Sprzedaż tradycyjnego piwa rzemieślniczego, będącego głównym produktem w
poprzednich latach stanowiła jedynie 13% sprzedaży ogółem w 2021. Natomiast nowe linie produktowe,
sukcesywnie wprowadzane do oferty, stanowiły aż 87% sprzedaży, odpowiadając za kilkunastokrotny
wzrost wolumenów. Wśród nowych produktów, szczególną pozycję zdobyło piwo BUH osiągając aż
23,8% udziału w sprzedaży ogółem, przewyższając pod względem wartości sprzedaż wszystkich innych
piw rzemieślnicze razem wziętych.
Renesans zainteresowania wśród piw przeżywa również Piwo Świeże, które jest piwem
niepasteryzowanym, o krótkim terminie do spożycia i lanym pod zamówienia bezpośrednio z tanków do
butelek typu pet. Sprzedaż tego piwa wyniosła 4%, niemniej zwraca uwagę szybko rosnący trend oraz
wysoka marża realizowana na tym produkcie.
Najbardziej znaczącą grupę produktową, pod względem wartości sprzedaży, stanowiły alkohole
wysokoprocentowe, odpowiadając łącznie za 58% sprzedaży ogółem.
Wśród alkoholi wysokoprocentowych dominującą pozycję ustanowiła wódka WyBUHowa, nawiązująca
do kultowej już marki piwa BUH. Wódka WyBUHowa osiągnęła 23% udział w sprzedaży ogółem, a
łącznie z piwem udział produktów z grupy BUH osiągnął 47%, potwierdzając bardzo dużą
rozpoznawalność marki i jej silną pozycje rynkową. Kolejne pozycje zajęły następujące grupy
produktowe: Whisky 13%, Wódki Kraftowe 13% oraz Okovity 9%.
W ujęciu wartościowym sprzedaż całkowita w 2021 roku, na poziomie skonsolidowanym wyniosła 55
milionów złotych co stanowi prawie dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2020, a EBITDA
osiągnęła poziom 10,5 milionów złotych, przy marży na poziomie 19%. Skonsolidowany zysk brutto
osiągnął poziom 8,9 miliona złotych.
Dodatkowo, sprzedaż w systemie przedpłat (program beczek Palikota) osiągnęła poziom 7,6 miliona
złotych. Wielkość ta odzwierciedlona jest w bilansie jako przychód przyszłych okresów
Tak znaczący wzrost sprzedaży osiągnięty został w warunkach relatywnie jeszcze niskiej penetracji
rynku w odniesieniu do całkowitej liczby punktów sprzedaży detalicznej wyrobów alkoholowych, do
których dotarcie odbywa się kanałem tradycyjnym. Sprzedaż w tym kanale odpowiada za ponad 80%
sprzedaży całkowitej zrealizowanej przez Spółkę w 2021 roku, w następujących proporcjach: sieci
ogólnopolskie 30%, punkty detaliczne w handlu rozproszonym 70%. I tak biorąc pod uwagę szczególnie
interesujące Spółkę województwa Mazowieckie, Dolnośląskie i Małopolskie produkty Spółki dostępne
są obecnie jedynie w około 4,07% punktów detalicznych na tym terenie. W pozostałej części Polski ten
wskaźnik jest znacząco mniejszy. Zwiększenie penetracji rynku zarówno w odniesieniu do sieci
ogólnopolskich jak i punktów detalicznych w handlu rozproszonym, w wymienionych województwach,
jest jednym z głównych założeń strategii sprzedażowej Spółki na rok 2022.
W 2021 roku, równolegle do wzrostu wolumenów sprzedaży, Grupa rozbudowuje swoje zdolności
produkcyjne. W zakresie produkcji piwa rozpoczęta została instalacja linii do de-alkoholizacji. Jej finalne
uruchomienie w 2022 roku pozwoli na uzupełnienie oferty browaru o piwa bezalkoholowe. W zakresie
produkcji alkoholi wysokoprocentowych rozpoczęte zostały inwestycje w urządzenia do destylacji
(alembiki) oraz linie do rozlewu wódek. Ich instalacja i uruchomienie pozwolą na internalizację, w
ramach Grupy, procesu produkcji alkoholi wysokoprocentowych, która obecnie w całości zlecana jest
podmiotom zewnętrznym. Inwestycja ta pozwoli na eliminację kosztów zewnętrznych związanych z
destylacją i rozlewem alkoholi wysokoprocentowych, co jest szczególnie istotne w kontekście
zakładanego wzrostu wolumenów sprzedaży tej grupy alkoholi.
Tabela: Informacja finansowa pro forma za 2021, Grupa kapitałowa (PLN) ¹
Przychody ze sprzedaży

55 242 146

Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów

27 612 670

Zysk brutto ze sprzedaży

27 629 476

Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu

17 610 881

Pozostałe przychody operacyjne

7 000
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Pozostałe koszty operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej

280 000
9 745 595

Koszty finansowe

814 000

Zysk/Strata brutto

8 931 595

marża zysku brutto

16%

EBITDA
marża EBITTDA

10 531 595
19%

Sprzedaż w systemie przedpłat²

7 558 833

Wartość sprzedaży tokenów

4 699 858

Wartość sprzedaży beczek Palikota

2 858 975

Źródło: Emitent
¹Niezbadana skrócona skonsolidowana informacja finansowa pro forma, przygotowana przy założeniu,
jak gdyby połączenie Emitenta z Doctor Brew S.A oraz nabycie 100% akcji spółki Przyjazne Państwo
miały miejsce w dniu 31 grudnia 2021 roku. W świetle ich hipotetycznego charakteru, nie stanowią one
rzeczywistej informacji o sytuacji finansowej Emitenta. Nie stanowią także podstawy dla jakichkolwiek
prognoz lub porównań.
²Dane ujęte w bilansie jako przychody przyszłych okresów
Założenia do strategii biznesowej na 2022 i kolejne lata
W 2022 roku Grupa Kapitałowa zamierza kontynuować realizację przyjętej wcześniej strategii
biznesowej, obejmującej trzy obszary aktywności, odnoszące się do inwestycji, dystrybucji i polityki
produktowej.
Realizacja planów inwestycyjnych
W 2022 zakończone zostaną kluczowe procesy inwestycyjne, prowadzone w ramach Grupy,
zwiększające moce produkcyjne i magazynowe i pozwalające na redukcję kosztów usług zewnętrznych,
związanych z produkcja alkoholi wysokoprocentowych. Inwestycje te pozwolą także na uniezależnienie
produkcji od producentów zewnętrznych, co z uwagi na konieczność zapewnienia elastyczności oraz
rosnące wolumeny oceniane jest jako wartość o znaczeniu strategicznym dla Spółki.
W sumie, Spółka zamierza przeznaczyć na wydatki inwestycyjne w 2022 roku kwotę 18,2 miliona
złotych.
Jedną z głównych inwestycji obecnie realizowanych, zwiększających moce produkcyjne, jest zakup i
instalacja urządzeń do destylacji alkoholi (alembików). Dotychczas, destylacja alkoholu zlecana była
podmiotom zewnętrznym, tak więc zakup alembików umożliwi internalizację tego procesu. Jest to ważny
cel operacyjnym grupy z uwagi na rosnące wolumeny sprzedaży alkoholi wysokoprocentowych i
związane z tym dążenie do minimalizowania kosztów zewnętrznych. W chwili obecnej na terenie
Browaru Tenczynek znajdują się dwa alembiki zakupione jeszcze w 2021, jeden o wydajności 140 tys.
litrów 63%-ego alkoholu na rok i drugi o wydajności 30 tys. litrów 43%-ego alkoholu na rok.
Uruchomienie urządzeń zaplanowane jest na pierwszą połowę 2022 i wiąże się z wydatkiem 1 miliona
złotych na niezbędne wyposażenie dodatkowe oraz remont pomieszczeń, w których alembiki zostaną
zamontowane.
Drugim elementem internalizacji procesu produkcji alkoholi wysokoprocentowych jest budowa linii do
rozlewu wódki. Obecnie, funkcja rozlewu alkoholi wysokoprocentowych zlecana jest podmiotom
zewnętrznym. Spółka podpisała, na początku grudnia 2021, umowę na dostawę linii do rozlewu a jej
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uruchomienie planowane jest na drugą połowę 2022. Wydajność linii wynosić będzie 3,500 but./h. Linia
ta jest również przystosowana do rozlewu piwa. Przewidywany koszt inwestycji to 5,3 miliona złotych.
Bardzo ważnym elementem planu inwestycyjnego jest modernizacja systemu rozlewu piwa. Polegać
ona będzie na wymianie monobloku, zakupie kartoniarki oraz etykieciarki, co zwiększy wydajność linii
do 200 tysięcy hektolitrów rocznie oraz poprawi jakość konfekcjonowana. W ramach zwiększenia
możliwości produkcyjnych na hali rozlewu zostanie zamontowany pasteryzator przepływowy oraz stacja
do mycia KEG. Szacowany koszt tej inwestycji to 3,7 miliona złotych.
Wraz z modernizacją linii rozlewniczej zostaną przeprowadzone prace remontowo – budowlane w
browarze w Tenczynku w tym rozbudowa leżakowni. Obecnie, w pomieszczeniach leżakowni znajduje
się 36 tanków o łącznej całkowitej pojemności 5600 hl. Rozbudowa leżakowni polegać będzie na
uruchomieniu 27 nowych tanków o łącznej pojemności 5200hl, co daje wzrost pojemności leżakowni do
poziomu 10800 hl. Koszty wymieniowych prac wyniosą 1,3 miliona złotych.
Jednym ze strategicznych przedsięwzięć Spółki jest wprowadzenie do swojej oferty piw z grupy
bezalkoholowych. Realizacja tego przedsięwzięcia związana jest z uruchomieniem linii do dealkoholizacji piwa wraz z wirówką do piwa. Urządzenia znajdują się już na terenie zakładu, obecnie
trwają prace nad jej uruchomieniem. Zaplanowana na 2022 inwestycja w wysokości 1 miliona złotych
pozwoli na dokończenie instalacji i uruchomienie urządzeń zakupionych w 2021.
Spółka zakupi również dodatkowe urządzenia w postaci wydmuchiwarki do butelek pet wraz z linią do
rozlewu PET, wykorzystywanych głównie do butelkowania piwa Świeżego, a także osobną linię do
puszek. Zakup tych urządzeń uzasadniony jest rosnącymi wolumenami sprzedaży Piwa Świeżego a
także zamiarem zaoferowania produktów w wersji w puszkach. Koszt tych urządzeń szacowany jest na
4,9 miliona złotych.
W budżecie inwestycyjnym na 2022 przewidziana jest również kwota 1 miliona złotych, przeznaczona
na dokończenie adaptacji części historycznych piwnic Browaru Tenczynek i udostępnienia ich dla celów
restauracyjnych, tzw. Tap Room. W tym klimatycznym miejscu możliwa będzie degustacja Okovity, piw
leżakowanych, piw tenczyńskich oraz innych produktów grupy.
Tabela: Zestawienie planów inwestycyjnych na 2022
Przedmiot inwestycji

mln PLN

Alembiki-wyposażenie dodatkowe i remont pomieszczeń

1,0

Linia do rozlewu wódki

5,3

Modernizacja systemu do rozlewu piwa

3,7

Prace remontowo budowlane

1,3

Linia do de-alkoholizacji

1,0

Wydmuchiwarka do butelek pet oraz linia do puszek

4,9

Tap Room

1,0

Razem

18,2

Źródło: Emitent
Spółka zamierza sfinansować, zaplanowane na 2022 wydatki inwestycyjne, za pomocą instrumentów
dłużnych. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju instrumentów dłużnych i struktury finansowania
będą przekazywane na bieżąco w odrębnych komunikatach.
Model dystrybucji i zwiększenie wskaźnika penetracji rynku krajowego
W ramach przyjętej strategii Grupa realizuje trzykanałowy model dystrybucji swoich produktów w kraju
obejmujący kanał tradycyjny, kanał online oraz sieć własną.
Kanał tradycyjny
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Kanał tradycyjny odpowiada za 80% sprzedaży (dane szacunkowe za 2021). Kanał ten oparty jest o
sprzedaż bezpośrednią do dużych sieci handlowych lub poprzez hurtownie do mniejszych sklepów,
funkcjonujących w handlu rozproszonym, czy też do HoReCa. Sprzedaż w kanale tradycyjnym odbywa
się za pośrednictwem Tenczyńska Dystrybucja Sp. z o.o.
Kanał online
Kanał online odpowiada za 15,5% sprzedaży (dane szacunkowe za 2021). Kanał ten tworzą sklep
internetowy (www.browar-tenczynek.pl) oraz system sprzedaży online, oparty o przedpłaty.
Sklep internetowy oferuje wszystkie produkty spółek grupy kapitałowej pełniąc tym samym rolę
platformy agregującej te produkty.
System sprzedaży oparty o przedpłaty jest unikalnym modelem sprzedaży polegającym na realizowaniu
produkcji pod złożone zamówienia, które zostały w pełni opłacone poprzez system przedpłat. Taki
system dystrybucji pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i jest optymalny z
punktu widzenia zarządzania przepływami pieniężnymi. System ten pozwala także na wyeliminowanie
pośredników i jest cennym uzupełnieniem bardziej tradycyjnych kanałów dystrybucji. W formacie
przedpłat oferowane są produkty w programach:
Beczki Palikota (https://beczki-palikota.pl)
Alkohol w beczkach o pojemności 50, 100 i 220 oferowany jest w systemie przedpłat gotówkowych.
Ilość beczek jest ograniczona a każda beczka oznaczona jest unikalnym numerem seryjnym. Nabywca
beczki może pozostawić ją do dalszego leżakowania w historycznych piwnicach Browaru Tenczynek.
Dłuższe leżakowanie podnosi walory smakowe Okowity i zwiększa jej wartość. Nabywca otrzymuje
zakupiony alkohol w beczce lub po rozlaniu go do butelek. Obecnie w tym systemie oferowana jest
Tenczyńska Okowita.
Tokenizacja
W tym nowatorskim formacie, przedpłaty na alkohol oferowany w beczkach realizowane są w poprzez
zakup tokenów specjalnie do tego celu wyemitowanych przez spółkę Tenczyńska Okovita S.A. Jeden
token reprezentuje 0,5l alkoholu w beczce. W odróżnieniu od przedpłat gotówkowych, system oparty na
tokenach umożliwia nabycie udziału w beczce. Obecnie w tym systemie oferowane jest whisky na
wczesnym etapie jej wytwarzania. Od momentu wypełnienia beczki, whisky powinno przejść co najmniej
trzyletni okres leżakowania dla nabrania odpowiednich walorów. Nabywca tokenu ma prawo odebrania
zakupionego w ten sposób alkoholu po rozlaniu go do butelek. Jednocześnie, wykorzystanie tokenizacji
umożliwia nabywcy tokenu jego sprzedaż za pośrednictwem specjalnej platformy.
Własna sieć lokali
Sieć własna odpowiada za 4,5% sprzedaży (dane szacunkowe za 2021). Sprzedaż w oparciu o sieć
własną obejmuje obecnie sklep stacjonarny zlokalizowany na terenie Browaru Tenczynek, oferujący
wszystkie produkty Grupy. W planach Grupy jest uruchomienie, do końca 2023, sieci 100 lokali
własnych, dedykowanych do sprzedaży Piwa Świeżego. W planach jest również sprzedaż produktów
Grupy za pośrednictwem lokali należących do Alembik Polska (docelowo 10 punktów).
W celu zwiększenia stopnia penetracji rynku krajowego, rozbudowany zostanie kanał tradycyjny
dystrybucji przy jednoczesnym zachowaniu modelu opartego na trzech kanałach: tradycyjnym, online i
sieci własnej. Kanał tradycyjny odpowiadał za ok. 75% sprzedaży w 2021. Rozbudowa kanału
tradycyjnego nastąpi poprzez zatrudnienie docelowo 25 doświadczonych przedstawicieli handlowych,
którzy będą dedykowani do trzech województw: Małopolskie, Dolnośląskie oraz Mazowieckie. Są to
regiony o największym potencjale sprzedażowym dla produktów grupy, w których znajduje się łącznie
ponad 53 tysiące punktów posiadających licencje na sprzedaż wyrobów alkoholowych. Jednocześnie
jest to region o niskiej penetracji punktów sprzedaży, wynoszącym zaledwie ok. 4,07% z czego
większość przypada na Małopolskę. W planach grupy jest osiągniecie penetracji na poziomie 50% w
2022 w całym regionie, co oznaczałoby dotarcie ponad 26 tysięcy punktów sprzedaży (obecnie ok. 4
tysiące) nie uwzględniając sieci. W wyniku zwiększonej koncentracji regionalnej, udział sprzedaży
całkowitej Grupy przypadającej na ten region szacowany jest na 60%.
Nastąpi także zwiększenie dostępności produktów grupy na terenie całego kraju, poprzez
wprowadzenie ich do sprzedaży w trzech nowych sieciach ogólnopolskich oraz zwiększenie ich
dostępności w tych sieciach, w których produkty Grupy już są sprzedawane (jednak nie we wszystkich
punktach). W konsekwencji dostępność produktów w sieciach krajowych zwiększy się prawie 2.5 razy,
z obecnych 2500 punktów do ok. 6000 punktów.
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Spółka zamierza również znacząco rozwinąć aktywność eksportową w 2022. Obecnie prowadzone są
rozmowy z 47 dystrybutorami z 32 krajów, którzy testowo już zamówili produkty w wielkościach
paletowych lub kontenerowych. Konserwatywnie przyjęto bardzo niską wartość sprzedaży na
dystrybutora. Oczekujemy rozpoczęcia stałej współpracy po przyznaniu statusu składu podatkowego,
na wszystkie produkty, zarejestrowanego w systemie EMCS, który pozwala na handel z dystrybutorami
zagranicznymi według cen netto (VAT odprowadzany zgodnie ze stawką obowiązującą w kraju
sprzedaży) co znacząco poprawia efektywność wykorzystania zasobów pieniężnych zachęcając
dystrybutorów do współpracy. W odniesieniu do rynku USA ukończony już został proces rejestracji
stosownej spółki i prowadzony jest proces uzyskania pozwoleń na import oraz dystrybucję produktów
alkoholowych pochodzących z UE na terenie USA.
Realizacja polityki produktowej
W roku 2022 i kolejnych latach Spółka zamierza kontynuować przyjętą rok wcześniej strategię opartą
na dywersyfikacji produktowej z rosnącym udziałem alkoholi wysokoprocentowych, przy jednoczesnej
spodziewanej kontynuacji dynamiki wzrostu sprzedaży, zapoczątkowanego w 2021. Główne założenia
polityki produktowej to:
Rozszerzanie oferty o nowe rodzaje napojów alkoholowych
Na początkowym etapie działalności, zarówno Browar Tenczynek jak i Doctor Brew koncentrowały się
na produkcji piwa regionalnego, które odpowiadało za 100% sprzedaży. Począwszy od 2021 oferta
produktowa została istotnie rozszerzona o kraftowe alkohole wysokoprocentowe, piwo bezalkoholowe
a także piwa i inne trunki produkowane na bazie konopi.
W 2022 będzie rokiem kontynuacji wprowadzenia na rynek szeregu nowych linii produktowych. W
planach znajdują się takie produkty jak piwo bezalkoholowe, piwa i wódki nowej linii produktowej
Wyjebongo, Piffko (piwo dla młodzieży), szampan bezalkoholowy Sam Pan Buh, nowe wódki Kraftowe,
wina, wermuty oraz Gin. W ofercie znajdą się również zupełnie nowe produkty nie alkoholowe takie jak,
nawiązujące do marki BUH, Chipsy BUH oraz Woda BUH.
Jako uzupełnienia oferty produktowej Grupa planuje również wprowadzenie do oferty wyrobów
importowanych. Jest to wynikiem obserwowanego rosnącego zainteresowania alkoholami
importowanymi (w szczególności winami zagranicznymi od niedostępnych w kraju producentów) i przy
wykorzystaniu coraz silniejszej pozycji w rozmowach z sieciami detalicznymi w Polsce. W planach
importowych znalazły się są takie produkty jak Jamboo (Cachacha), selekcje win oraz Aperoli.
Wobec zakładanej stabilizacji sprzedaży piw tradycyjnych, nowe produkty stanowić będą zatem główny
czynnik odpowiadający za wzrost sprzedaży ogółem. Emitent szacuje, że produkty te będą miały
dominujący udział w sprzedaży całej Grupy w 2022 i kolejnych latach. Jednocześnie, z uwagi na wyższą
marżowość w segmencie nowych produktów (produkty premium), przyczynią się one do wzrostu marży
EBITDA dla całej Grupy.
Rozwój segmentu kraftowych produktów wysokoalkoholowych
Ostatnie 3 lata doświadczeń na rynku browarniczym wykształciły umiejętność wykorzystania produktu
terminowego (piwa) do produkcji alkoholi wysokoprocentowych. Ten naturalny proces wykorzystania
starzejącego się piwa i eliminowania strat na produkcji (pozostałości, odpady) został wzmocniony przez
inwestycje poczynione w browarze w Tenczynku, które pozwoliły na rozpoczęcie produkcji alkoholi
wysokoprocentowych. W 2020 roku wprowadzono do sprzedaży marki Okovita Bierbrand: Pils, RIS i
Koźlak bazujących głównie na piwie produkowanym w browarze Tenczynek. Poza produkcją Okovit na
bazie piwa własnego grupa rozpoczęła również produkcję alkoholi mocnych na bazie innych surowców
poddawanych procesom fermentacji i destylacji takich jak zboża, dzięki temu powstały Okovity: Żyto,
Pszenica, Jęczmień oraz Okovita Ziemniak a ostatnio Okovita BUH. W ten sposób powstały również
nowe linie wódek czy whisky.
Odwołanie się do emocji jako głównej siły marketingowej
Jednocześnie z rozszerzaniem oferty, następuje przesunięcie akcentów w kierunku produktów
bazujących na emocjach i mających wysoką siłę marketingową. Przykładem realizacji, strategii
marketingowej odwołującej się do emocji jest projekt piwa BUH. BUH to piwo produkowane na na bazie
chmieli amerykańskich z dodatkiem suszu konopnego rozpuszczonego w piwie. Projekt ten realizowany
jest pod szyldem spółki Przyjazne Państwo, przy jednoczesnym zaangażowaniu PR-owym Jakuba
Wojewódzkiego i Janusza Palikota. Projekt ten odwołuje się do emocji, bazując na resentymencie do
buntu i legalnego łamania zasad, czego uosobieniem jest właśnie Jakub Wojewódzki. Obecność konopi
w tym produkcie tylko podnosi jego siłę i walory marketingowe. Kampania realizowana z udziałem
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mediów ogólnopolskich oraz influencerów wygenerowała ponad 1 000 000 zamówień w ciągu
pierwszych 3 miesięcy od wprowadzenia produktu.
Drugim przykładem produktu budowanego w oparciu o emocje jest piwo Marakuja, które tworzone jest
przy zaangażowaniu Iggy Popa jako ambasadora marki. Tutaj działają nie tylko emocje związane z
samą osobą Iggiego, ale także oparcie się o niesztampowe i antymainstreamowe działanie, gdyż Iggy
reklamuje piwo owocowe.
W tej grupie znajdą się również napoje z grupy przeznaczonej dla najmłodszego konsumenta, takie jak
Piffko i szampan Lol, których debiut rynkowy planowany jest w 2022 roku.
Działania marketingowe skoncentrowane będą, podobnie jak w roku ubiegłym, na aktywności w
mediach społecznościowych, z silnym odwoływaniem się do emocji. Na działania marketingowe Spółka
ma zamiar przeznaczyć do 10% wartości sprzedaży.
Wyznaczanie nowych trendów
Istotnym elementem działania grupy jest innowacyjność produktowa, umożliwiająca kreację zupełnie
nowych kategorii rynkowych czy linii produktowych, które na trwale wzbogacają rynek. Tworzenie i
wprowadzanie na rynek nowych produktów jest częścią tożsamości Spółki.
Przykładem takiego działania jest odtworzenie tradycyjnych receptur z XIX wieku i przywrócenie na
rynek Okovity, czyli staropolskiego, mocnego, potrójnie destylowanego alkoholu, charakteryzującego
się dużą czystością i głębią staropolskich smaków.
Dużą różnorodność produktów zapewnia również nowy sposób budowania smaku alkoholi mocnych
poprzez mieszanie rektyfikatu z destylatami (np. wódka WyBUHowa), gwarantując, nieosiągalny do tej
pory, wyraźny smak w wódkach.
Unikalne smaki produktów otrzymywane są również poprzez zastosowanie nietypowych dodatków, tak
jak w przypadku piwa BUH, w którym wykorzystany jest susz konopny. Dzięki temu piwo to, prócz
orzeźwiającej, wyraźnie wyczuwalnej goryczki chmielu, eksploduje również charakterystycznym
aromatem konopi. Piwa BUH stały się jednym ze sztandarowych produktów grupy dedykowanych
wszystkim miłośnikom zaskakujących połączeń smakowych i bogatych, głębokich aromatów typowych
dla piw górnej fermentacji.
Grupa Kapitałowa stawia sobie za cel seryjne przygotowywanie takich nowych produktów mając
ambicje bycia liderem w wyznaczaniu nowych trendów na rynku alkoholi.
Cele finansowe wnikające z założeń do strategii biznesowej na 2022 i kolejne lata.
Cele finansowe zostały przedstawione tylko i wyłącznie w celach ilustracyjnych. W świetle ich
hipotetycznego charakteru, nie stanowią one rzeczywistej informacji o sytuacji finansowej Emitenta. Nie
stanowią także podstawy dla jakichkolwiek prognoz lub porównań.
Zakładając realizację wszystkich założeń do strategii rozwoju Spółki, możliwe jest osiągniecie
sprzedaży na poziomie skonsolidowanym w wysokości 325 milionów złotych w 2022 roku, co stanowi
wzrost o 490% w stosunku do 2021 oraz EBITDA na poziomie 61,5 milionów złotych, przy marży 19%.
Zysk netto wyniósłby 36,4 miliona złotych.
Przy założeniu realizacji powyższych założeń, udział poszczególnych grup produktowych w sprzedaży
ogółem w 2022 kształtowałby się następująco:
Tabela: Szacowany udział produktów w sprzedaży krajowej w 2022
Grupa produktów
Piwa
Okovita

Udział w sprzedaży
29%
3%

Wódki

31%

Whisky

4%

Gin

3%
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Wermut
Wina

1%
14%

Chipsy BUH

7%

Woda BUH

3%

Szampany

1%

Tap Room

1%

Pozostałe

3%

Razem

100%

Źródło: Emitent
Tak znaczący zakładany wzrost wolumenów pociąga za sobą konieczność zwiększenia kapitału
obrotowego Spółki, dlatego też środki finansowe, jakie Spółka zamierza pozyskać z planowanej oferty
Akcji w całości zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy.
W kolejnym roku planowane jest wprowadzenie kolejnych nowych produktów, zgodnie z przyjętą
strategią, a także zwiększenie koncentracji na eksporcie, w celu utrzymania wysokiego poziom wzrostu
przychodów oraz EBITDA przy zachowaniu poziomu marży. Plany dotyczące 2023 będą bardziej
szczegółowo przedstawiane przez Emitenta w Q3/Q4 2022 roku.
Grupa Kapitałowa współpracuje z kilkoma kluczowymi dostawcami w zakresie dostawy towarów i
materiałów służących do produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych, w tym hutami szkła,
drukarniami, oraz firmami usługowymi np. agencjami marketingowymi. Emitent dąży do dywersyfikacji
dostawców w celu ograniczenia ryzyka związanego z zatrzymaniem produkcji i przerwaniem łańcucha
dostaw.
W zakresie produkcji alkoholu, Grupa Kapitałowa współpracuje obecnie z trzema niezależnymi
producentami. Ich moce produkcyjne wykorzystywane są jako uzupełnienie do produkcji własnej wódek
oraz okowit. Celem Grupy Kapitałowej jest wyeliminowanie usług zewnętrznych do końca 2022 roku.
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5.14.2 Kluczowy zespół Emitenta
Zarząd

Główni Managerowie

5.14.3 Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent.
Alkohole rzemieślnicze wysokoprocentowe
Rynek wódki znajduje się w tym samym miejscu co rynek piwa 10 lat temu. Konsumentowi trudno jest
rozróżnić konkretne rodzaje w oparciu o smak, ponieważ jest on bardzo zbliżony, a o zakupie decyduje
głównie opakowanie i cena. W związku z tym wprowadzenie wódek rzemieślniczych - wódek
nieprzemysłowych - zostało przyjęte przez konsumentów z zauważalnym na rynku entuzjazmem.
Podobna sytuacja ma miejsce teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie w poszczególnych miastach jak
grzyby po deszczu wyrastają lokalne destylarnie alkoholu, oferujące wysokogatunkowe produkty.
Wódki rzemieślnicze cechują się mniejszą dostępnością, ale też wyższą ceną, na którą składa się wiele
czynników, takich jak koszt stosowanych surowców czy sposób produkcji, ale również finalny wyjątkowy
smak i oryginalne opakowanie.
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Obok kraftowej wódki najmocniej ilościowo rośnie kategoria whisky. Whisky to alkohol, który odnotował
w trakcie pandemii największy wzrost sprzedaży (aż o 15%). Społeczeństwo pije droższe i bardziej
ekskluzywne trunki. Dzięki stabilnej i pewnej lokacie kapitału whisky stała się pożądanym towarem także
dla inwestorów (źródło: portal Horecatrends.pl artykuł “Whisky premium chętnie spożywane w trakcie
pandemii ” z dnia 24 lutego 2021).
Zainteresowanie polskimi produktami, szczególnie w okresie pandemii, jest mocno zauważalne. Swój
wpływ na to zjawisko miały nie tylko kampanie promujące zakupy u polskich producentów, ale też
świadomy wybór konsumenta stawiającego na dobrą jakość produktu. Istotnym zjawiskiem nasilonym
przez pandemię jest wzrost patriotyzmu konsumenckiego, który skutkuje wyborem polskich marek.
Według raportu przedstawionego przez NielsenIQ w ciągu ostatnich 12 miesięcy, licząc od września
2020 do sierpnia 2021, polscy konsumenci wydali 40 miliardów zł na napoje alkoholowe, co oznacza
blisko 4% wzrostu wartości koszyka napojów alkoholowych w porównaniu rok do roku. Oznacza to, iż
Polacy coraz częściej sięgają po droższy alkohol i mają coraz bardziej wysublimowany gust (Źródło: na
podstawie raportu portalu wirtualnemedia.pl z dnia 12 marca 2021).
Wspomniana analiza pokazuje, że największe wzrosty w analizowanych przeciętnych koszykach są w
takich kategoriach jak wódka (+13,4%) oraz innych alkoholach mocnych - whisky, rum, gin (+15,2%).
Piwo rzemieślnicze
Piwa rzemieślnicze od wielu lat są na ogólnoświatowej fali wzrostu. Ta kategoria pojawiła się na
rodzimym rynku ponad dziesięć lat temu, sukcesywnie budując swoją pozycję. Piwa rzemieślnicze
pochodzą z niezależnych browarów, zbudowanych przez ludzi tworzących produkty w oparciu o
najwyższej jakości surowce i z poszanowaniem dobrych praktyk piwowarskich.
W produkcji piw rzemieślniczych najważniejszą rolę odgrywają ludzie, ich historie, wartości, którymi się
kierują i indywidualne podejście do piwa. To ich zaangażowanie, poszukiwanie nowych smaków i
receptur, dbałość o detale i dążenie do najwyższej jakości dają piwom charakter, który sprawia, że nie
da się ich porównać z produktami powstającymi na przemysłową skalę (Źródło: Raport: Piwa regionalne
2020 dodatek specjalny do czasopisma „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”.
Według raportu agencji Totta Research (Za portalspożywczy.pl artykuł: “5 trendów konsumenckich w
branży piw rzemieślniczych”) najważniejszymi trendami w nadchodzących latach na rynku będą:
- rosnące zainteresowanie w grupie odbiorców w wieku 18-30 lat
- nacisk konsumentów na lokalne pochodzenie produktu i zrównoważoną produkcję
- poszukiwanie jakości i oryginalności smaku produktu,
- wzrost kategorii odbiorcy eksperymentującego
Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych w swoim raporcie za rok 2020: „w
trudnym, pandemicznym roku średni wzrost produkcji browaru rzemieślniczego to 4,2% wobec spadku
całkowitej produkcji piwa w Polsce o 1,6%. Pomimo znacznie zmniejszonej dynamiki, 2020 rok był
kolejnym rokiem wzrostu produkcji browarów rzemieślniczych w obliczu notowanego od dwóch lat
spadku całkowitej produkcji piwa w Polsce”. Natomiast autorzy raportu „Global Craft Beer Market
Research Report and Forecast to 2025” prognozują, że globalny rynek piwa rzemieślniczego osiągnie
w 2025 r. wartość aż 502,9 mld dolarów, zaś największym jego odbiorcą będzie rynek europejski.
Należy jednak pamiętać, że piwo to kategoria sezonowa i największą sprzedaż notuje późną wiosną,
latem i wczesną jesienią. Pogoda odgrywa kluczową rolę. Mówi się o niej, że jest najlepszym
sprzedawcą napojów i piwa.
Piwo bezalkoholowe
Na przestrzeni kilku ostatnich lat, zarówno w Polsce jak i na całym świecie zauważalny jest dynamiczny
rozwój kategorii piw bezalkoholowych. Wzrost na tym rynku ma niezaprzeczalny związek z silnie
promowanym trendem prowadzenia zdrowego trybu życia. Napoje te są również alternatywą dla
kierowców, wśród których coraz silniej zakorzeniona jest postawa odpowiedzialnego, trzeźwego
zachowania za kierownicą.
Uznanie piwa za bezalkoholowe uzależnione jest od dopuszczalnej zawartości alkoholu określonej
przez przepisy prawne obowiązujące w danym kraju. Na przykład w Chinach, USA oraz większości
państw Unii Europejskiej, w tym w Polsce dozwolona zawartość alkoholu etylowego w piwach
bezalkoholowych wynosi do 0,5% obj.
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Jak podje Food Safety Culture Initiative w swoim raporcie na temat piwa bezalkoholowego: “piwa
bezalkoholowe są obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku piwa - stanowią
5,7% wartości całego rynku piwa w Polsce a wartość ich sprzedaży przekroczyła w 2020 roku 1 mld
PLN.”
W Polsce przewiduje się ciągły wzrost spożycia piw z tego segmentu, w szczególności w związku ze
wzrostem cen napojów słodzonych (podatek cukrowy), ale też ze względu na trendy zdrowotne – piwa
0,0% są bogate w witaminy i składniki odżywcze, mają zrównoważony poziom cukrów. Polacy bardzo
lubią piwo i wypijają średnio 97 litrów rocznie na osobę. (Źródło: portal browary-polskie.pl, artykuł:
“Wartość żywieniowa piwa” z dnia 23 września 2021).
Wpływ na wielkość segmentu ma również pandemia. O ile rynek całego piwa w tym okresie odnotował
spadki, to tendencję wzrostową panującą od kliku lat utrzymały właśnie piwa bezalkoholowe, kategorie
piw top oraz ultra premium (wzrost o 16% w 2020 r.). Jak tłumaczy Bartłomiej Morzycki, dyrektor
generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie: „Popularność piw
bezalkoholowych oraz tych z wyższej półki wiąże się z tym, że w piwie szukamy przede wszystkim
smaku. Nie bez powodu co roku na rynek wkracza ponad 2 000 nowych smaków i stylów!”. (Źródło:
portal hutridetal.pl, artykuł “Alkohole od swięta i na co dzień” z dnia 16 listopada 2021).
Eksport polskich alkoholi
Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przytaczanych przez Money.pl w artykule:
“Boom na polski alkohol. Pandemia napędziła sprzedaż.” z dnia 3 marca 2021 eksport alkoholu
zwiększył się w 2020 roku o prawie 20 proc. a jego wartość osiągnęła 2,7 miliarda złotych.
W podobny tonie wypowiada się na łamach Gazety Prawnej w artykule “Alkoholowe hity eksportowe...”
Dyrektor Generalny Związku Pracodwców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie: „od dłuższego
czasu obserwujemy rosnący eksport polskiego piwa, który już pięciokrotnie przewyższa import piw do
Polski. Pandemia tego trendu nie zakłóciła.” Jak podaje Bankier.pl za analizą Polskiego Instytutu
Ekonomicznego. Polski eksport piwa utrzymuje tendencję rosnącą. W pierwszych czterech miesiącach
2021 zagraniczna sprzedaż piwa ze słodu (w ujęciu wartościowym) wzrosła o 3 proc. rdr, a piwa
bezalkoholowego – o 27,7 proc. Natomiast w 2020 roku Eksport samego piwa wzrosła z 391,8 do 406,7
mln litrów w eksporcie. Zwiększyła się też sprzedaż polskich alkoholi mocnych na zagranicznych
rynkach. Głównymi nabywcami polskich piw okazali się Holendrzy (w 2020 r. odpowiadali za 14,3 proc.
wartości krajowego eksportu tego trunku) oraz Niemcy (12,1 proc.) i Włosi (8,5 proc.). Nasze piwa
smakują też Węgrom, Francuzom, Brytyjczykom i Irlandczykom, znajdziemy je również w Korei
Południowej (7 proc. wartości całej sprzedaży) i w Stanach (3,6 proc.). W Chinach, do których w 2020
trafiło 5,9 proc. eksportowanych piw, rok wcześniej kupowano ponad czterokrotnie mniej polskich piw.
Coraz większe znaczenie w eksporcie zyskuje piwo bezalkoholowe. W latach 2017-2020 jego sprzedaż
za granicę wzrosła o około 125 proc. W 2017 r. eksportowaliśmy 18,7 mln litrów, a rok temu – 42 mln
litrów.
Jak podaje GUS, eksport napojów spirytusowych zwiększył się z 56,6 do 69,9 mln litrów.
Andrzej Szumowski na łamach Interia.pl prezes Stowarzyszenia Polska Wódka podkreśla, że „jeśli
chodzi o rynki zbytu, to producenci coraz bardziej ich poszukują poza UE, w tym w Ameryce Południowej
czy Azji.” Pomimo prężnego wzrostu eksportu wciąż pozostaje dużo wolnego pola do rozwoju. Poza
granice Polski sprzedaje się ok. 20 procent polskiej produkcji alkoholu, podczas gdy szkocka whisky
czy francuski koniak sprzedawane są za granicą w ponad 95%.
5.15 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych
Emitent, wraz ze spółkami zależnymi, zrealizował w latach 2020 – 2021 inwestycje w środki trwałe (w
tym środki trwałe w budowie) na łączną kwotę 12,78 mln złotych.
Tabela: Zestawienie wydatków inwestycyjnych w latach 2020 i 2021
Przedmiot inwestycji
Modernizacja leżakowni
Linia do rozlewu piwa 8 kbut/h + modernizacja

mln PLN
0,95
3,3
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Prace remontowo budowlane dotyczące nieruchomości w Tenczynku
Destylarnia (remont plus wyposażenie)
Instalacja do dealkoholizacji piwa
Taproom (modernizacja i wyposażenie restauracji)
Razem

1,7
1,68
2,5
2,65
12,78

Źródło: Emitent
Emitent nie dokonywał inwestycji kapitałowych poza obejmowaniem akcji lub udziałów w spółkach
zależnych.
5.16 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym,
ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych
postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta
Wobec Emitenta nie wszczęto żadnego postępowania upadłościowego, układowego, ugodowego,
arbitrażowego, egzekucyjnego ani likwidacyjnego z wyjątkiem:
1) Wszczętego przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, Wydziałem Gospodarczym
ds. Upadłościowych postępowaniem z wniosku upadłościowego GREEN HOLDING S.A, sygn.
VIII GU 561/20 w ramach którego Celem ustalenia podstaw dla zgłoszenia wniosku
upadłościowego został ustanowiony dla Spółki Tymczasowy Nadzorca Sądowy, wpisany w
rejestrze przedsiębiorców KRS. Ze złożonych w sprawie akt wynika, że pomiędzy Emitentem a
jej kontrahentem, GREEN HOLDING S.A. powstał spór sądowy przed Sądem Okręgowym w
Lublinie do sygn. IX GC 639/19 dotyczący zapłaty, wraz z odsetkami, wierzytelności o
pierwotnej wartości 3.500.000 PLN, częściowo spłaconej. Emitent kwestionował wymagalność
wierzytelności oraz należność odsetek. Sąd upadłościowy nie doręczył Emitentowi wniosku
upadłościowego, a postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 Sąd umorzył w/w postępowanie
upadłościowe. Nie wpłynął w terminie żaden wniosek o uzasadnienie w/w postanowienia o
umorzeniu ani zażalenie na to postanowienie. Postanowienie o umorzeniu jest zatem
prawomocne;
2) sprawy z wniosku Viking Malt Sp. z o.o., o ogłoszenie upadłości Emitenta przed Sądem
Rejonowym w Krakowie (sygn. VIII GU 486/20/S) i Sądem Rejonowym w Lublinie (sygn. (IX GU
101/20). W sprawie tej podstawą zgłoszenia wniosku upadłościowego była wierzytelność wobec
Emitenta o zapłatę za dostawę towarów kwoty 50.000 zł z tytułu zawartej umowy sprzedaży.
Wobec zapłaty przez Emitenta dochodzonej kwoty wniosek upadłościowy został przez
wierzyciela cofnięty. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami
administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach
w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić
według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości
albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta
5.17 Informację o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji
publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w
toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą
wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w
niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta.
Brak jest innych postępowań przed organami administracji publicznej, postępowań sądowych lub
arbitrażowych, w tym postępowań w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub
takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w
niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.
Spółka Doctor Brew sp. z o.o. jest stroną szeregu postępowań z powództwa Browary Regionalne
Jakubiak sp. z o.o. o zapłatę, o łącznej wartości przedmiotów sporu w wysokości 1.670.684,63 zł.
Wszystkie roszczenia Browary Regionalne Jakubiak sp. z o.o. zostały objęte ugodą zawartą pomiędzy
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tą spółką, Doctor Brew sp. z o.o. i Emitentem, zaś we wszystkich sprawach powód cofnął pozwy ze
zrzeczeniem się roszczenia.
Spółka Doctor Brew sp. z o.o. jest ponadto stroną szeregu postępować z powództwa Browar
Kościerzyna sp. z o.o. o zapłatę, o łącznej wartości sporu w wysokości 493.901,11 zł. Wszystkie
powyższe sprawy są sprawami w toku.
5.18 Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i
finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców
papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych
Na dzień 30 listopada 2021 Spółki z Grupy Kapitałowej posiadły następujące zobowiązania z tytułu
obligacji (z wyłączeniem transakcji pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej):
Tabela: Zobowiązania z tytułu obligacji

Podmiot

Seria

Data
Emisji

Ilość

Wartość
nominalna
(PLN)

Kwota
wykupu
(PLN)

Termin
wykupu

%w
skali
rocznej

Emitent

C

17.06.2020

2000

1 000

2 000 000

17.06.2022

8,50%

Emitent

D

26.06.2020

4880

1 000

4 880 000

26.06.2022

7,00%

Tenczyńska
Okovita S.A.

A

26.06.2020

6000

1 000

6 000 000

26.06.2022

7,50%

Tenczynek
Bezalkoholowe
S.A.

A

29.05.2020

5000

1 000

5 000 000

29.05.2022

7.50%

Źródło: Emitent
Na dzień 30 listopada 2021 spółki z Grupy Kapitałowej posiadły następujące zobowiązania z tytułu
pożyczek oraz weksli (z wyłączeniem transakcji pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej):
Tabela: Zobowiązania z tytułu pożyczek i weksli (PLN)
Podmiot

Pożyczki

Weksle

Doctor Brew S.A.

8 864 000

4 072 250

Doctor Brew sp. z o.o.

1 390 000

262 200

10 917 000

35 000

Przyjazne Państwo S.A.

200 000

205 000

Tenczynek Bezalkoholowe S.A.

260 000

325 000

32 500

80 968

0

343 000

4 966 000

385 000

26 629 500

5 708 418

Emitent

Tenczynek Dystrybucja S.A.
Tenczynek Świeże Sp. Z o.o.
Tenczyńska Okovita S.A.
Razem
Źródło: Emitent

Część akcji spółki Doctor Brew oraz część udziałów Doctor Brew Sp. z o.o. posiada powiązane z nimi
zobowiązanie w postaci opcji żądania (przez inwestora) odkupu akcji lub udziałów przez ich emitenta.
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Inwestycja typu buy sell back polega na zakupie papierów wartościowych przy jednoczesnym ustaleniu
warunków odsprzedaży tych papierów w określonym momencie w przyszłości po z góry określonej
cenie. Na dzień 30 listopada 2021 roku następujące spółki z Grupy Kapitałowej (z uwzględnieniem
Doctor Brew i Doctor Brew sp. z o.o.) posiadają zobowiązanie z tego tytułu:
Tabela: Zobowiązania z tytułu zobowiązania opcyjnego (PLN)
Wysokość zobowiązania opcyjnego

Podmiot
Doctor Brew S.A.

1 983 348

Doctor Brew sp. z o.o.

15 772 000

Razem

17 755 348

Źródło: Emitent
5.19 Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności
gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Memorandum
Wedle najlepszej wiedzy Emitenta nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki z
działalności gospodarczej, za okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonym w Memorandum.
5.20 Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz innych
informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych,
zamieszczonych w Memorandum
Po dniu 31 grudnia 2020 roku, na który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe udostępniane
wraz z Memorandum nastąpiły następujące istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta,
opisane w Memorandum:
1) Rozpoczęcie procesu Połączenia;
2) Przeprowadzenie oferty akcji serii H Emitenta, w ramach której objętych zostało 369.767
(słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji serii H.
5.21 Prognozy wyników finansowych Emitenta
Memorandum nie zawiera prognoz ani wyników szacunkowych Emitenta. Do Daty Memorandum
Emitent nie podjął decyzji o przekazaniu do publicznej wiadomości jakichkolwiek prognoz ani
szacunków.
5.22 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta
5.22.1 Zarząd Emitenta
Zgodnie z § 13 Statutu, Zarząd liczy od jednego do pięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani
i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza.
Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat.
Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
Skład Zarządu
Skład Zarządu aktualny na Datę Memorandum został przedstawiony w poniższej tabeli.
Skład Zarządu
Imię i nazwisko

Wiek

Funkcja

Data
funkcji

objęcia

Palikot Janusz

58

Prezes Zarządu

27 stycznia 2020

Data upływu
kadencji
*27 stycznia
2025
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Nietubyć Tomasz

40

Wiceprezes Zarządu

30 czerwca 2021

*30 czerwca
2026

Czechowski Tomasz

30

Wiceprezes Zarządu

30 czerwca 2021

*30 czerwca
2026

* Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
Źródło: Emitent
Janusz Palikot– Prezes Zarządu
Doświadczenie zawodowe Janusza Palikota
2018-do teraz

Prezes Zarządu w spółkach powiązanych z Grupą Kapitałową:
Emitent, Tenczyńska Okovita S.A., Tenczynek Świeże sp. z o.o., Tenczynek
Bezalkoholowe S.A.

2020 – nadal

Prezes Zarządu w Alembik Polska S.A., Przyjazne Państwo S.A., Buh Distillery
sp. z o.o., Chipsy Buh S.A., Gościniec Jaczno S.A.

Od 2010 do 2017

Działalność polityczna
Szef Twojego Ruchu

2001 – 2006

Jabłonna SA - Prezes Zarządu,
Działalność w Ambra S.A.

1990 – 2001

Ambra S.A. – Prezes Zarządu

1987-1989

Instytutu Filozofii Polskiej Akademii - Nauk Pracownik Naukowy

Źródło: Emitent, oświadczenie Janusza Palikota
Wykształcenie Janusza Palikota
Do 1986

Uniwersytet Warszawski Filozofia – Magister

Źródło: Emitent, oświadczenie Janusza Palikota
W poniższej tabeli zaprezentowano spółki prawa handlowego, w których Janusz Palikot był w okresie
ostatnich 3 lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.
Czy funkcja jest pełniona na
Datę Memorandum?

Podmiot

Funkcja

Spokojne Państwo Sp. z o.o.

Prezes
wspólnik

Manufaktura Ameryka LLC

Prezes Zarządu

Perfumy Dizajn S.A.

Członek
Nadzorczej,
akcjonariusz

Zarządu, Tak
Tak
Rady Tak
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Chipsy Buh S.A.

Prezes
akcjonariusz

Zarządu, Tak

Gościniec Jaczno S.A.

Prezes
akcjonariusz

Zarządu, Tak

Buh Distillery sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Piwowarzy S.A.

Prezes
akcjonariusz

Tenczynek Świeże sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tenczynek Dystrybucja S.A.

Członek
Nadzorczej

Przyjazne Państwo S.A.

Prezes
akcjonariusz

Zarządu, Tak

Alembik Polska S.A.

Prezes
akcjonariusz

Zarządu, Tak

Tenczynek Bezalkoholowe S.A.

Prezes Zarządu

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Prezes
akcjonariusz

Kresy sp. z o.o.

Wspólnik

Dzierwany S.A.

Członek
Nadzorczej,
akcjonariusz

Tenczyńska Okovita S.A.

Prezes Zarządu

Doctor Brew SA

Członek
Nadzorczej

Rady Tak

Browar w Niechanowie sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Rady Tak

Fundacja Theatrum Gedanense

Członek
Nadzorczej

Rady Tak

Fundacja Im. Witolda Gombrowicza

Członek
Nadzorczej

Rady Tak

Fundacja Janusza Palikota

Prezes Zarządu

Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość Członek
Na
Rzecz
Integracji,
Rozwoju Nadzorczej
Gospodarczego, Kultury, Turystyki I Sportu
Oraz Zachowania Tradycji Regionów
Kresowych- Biłgoraj XXI

Tak

Zarządu, Tak

Tak
Rady Tak

Tak

Zarządu, Tak

Tak
Rady Tak

Tak

Tak
Rady Tak

Źródło: Emitent, oświadczenie Janusza Palikota
Jego kadencja upływa z dniem 27 stycznia 2025 roku.
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W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości w odniesieniu do podmiotów, w których
Pan Janusz Palikot pełnił funkcje nadzorujące lub zarządzające. Pan Janusz Palikot nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS, ani nie figuruje w
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska. Pan Janusz Palikot nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady
nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i
591 KSH lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa
innego niż Rzeczpospolita Polska. W okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone a na Datę
Memorandum nie toczą się żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe
dotyczące Pana Janusza Palikota, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
Nie zachodzą faktyczne lub potencjalne konflikty interesów w związku z pełnieniem przez Pana Janusza
Palikota innych obowiązków lub w związku z jego prywatnymi interesami.
Tomasz Nietubyć – Wiceprezes Zarządu
Doświadczenie zawodowe Tomasza Nietybycia:
Akcjonariusz, Prezes Zarządu Holdingu oraz do stycznia 2020r.
również 5 spółek portfelowych, Prezes Zarządu Holdingu oraz do
stycznia 2020r. również 5 spółek portfelowych.

Grupa Prodigo S.A.

Prodigo S.A. październik 2013 –obecnie
Zarządzanie grupą firm operujących w branży recyklingu o
budżecie 130 mln zł i zatrudnieniu ponad 180 osób.
Odpowiedzialność za prowadzenie spółek oraz holdingu.
Pozyskiwanie finansowania.
Wsparcie działań organizacyjnych w tym szczególnie sprzedaży.
Etno Cafe S.A wcześniej jako Hamda Trade Sp. z o.o., Etno Cafe
sp. z o.o.,Cafeway S.A. oraz Cafeway sp. z o.o. - Prezes Zarządu
w okresie od Lipca 2012 do stycznia 2020r., obecnie Członek Rady
Nadzorczej

Etno Cafe S.A

Zarządzanie holdingiem gastronomicznym obejmującym sieć
lokali, produkcję kawy pod marką własną oraz produkcję i sprzedaż
cold brew.
Zatrudnienie ok 400 osób.
Mercaton ASI sp. z o.o.

Od sierpnia 2019r. Partner Spółki, od grudnia 2020r pełnił rolę
Prezesa Zarządu w funduszu zajmującym się inwestycjami w
projekty na wczesnym etapie rozwoju spełniające przy tym kryteria
inwestycji odpowiedzialnych społecznie (impact investment)

Źródło: Emitent, oświadczenie Tomasza Nietubycia
Wykształcenie Tomasza Nietubycia
Wyższe

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Psychologii,

Źródło: Emitent, oświadczenie Tomasza Nietubycia
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W poniższej tabeli zaprezentowano spółki prawa handlowego, w których Tomasz Nietubyć był w okresie
ostatnich 3 lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.
Podmiot

Funkcja

Czy funkcja jest pełniona na
Datę Memorandum?

Cafeway sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Stabilion 1

Prezes Zarządu

Tak

Stabilion 2

Prezes Zarządu

Tak

Chipsy BUH

Członek
Nadzorczej

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Członek
akcjonariusz

Zarządu, Tak

Perpetuum Fund Sp. z o.o.

Członek
wspólnik

Zarządu, Nie

PMTH SA

Członek
Nadzorczej

Rady Tak

BUH Destilery Sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Rady Tak

Idea 2.0 sp. z o.o.

Członek
wspólnik

Prodigo S.A.

Prezes Zarządu,

Tak

Mercaton ASI sp z. o.o

Prezes Zarządu

Tak

Mercaton sp. z o.o.

Członek Zarządu,

Tak

Doctor Brew S.A.

Członek
Akcjonariusz

Doctor Brew sp. z o.o.

Członek Zarządu

Tenczynek Świeże Sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Browar w Niechanowie sp. z o.o.

Członek Zarządu

Tak

Manufaktura 1 sp. z o.o.

Członek Zarządu

Tak

Aquamore sp. z o.o.

Członek Zarządu

Tak

Solny 4 sp. z o.o.

Członek
Wspólnik

Zarządu, Tak

Eco-Tara Sp. z o.o.

Prezes
Wspólnik

Zarządu, Tak

Metal Trader Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Rady Tak

Zarządu, Tak

Zarządu, Tak

Tak
Rady Tak

Tak
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Prodigo Real Estate Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Oxygen S.A.

Przewodniczący
Nadzorczej,

Rady Tak

Ipsum S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady Tak

Etno Cafe S.A.

Przewodniczący
Nadzorczej,
akcjonariusz

Rady Tak

Ipsum S.A.

Akcjonariusz

Tak

Doctor Brew S.A.

Akcjonariusz

Tak

Mercaton sp z o.o.

Wspólnik

Tak

Cafeway sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

Vortune Equity Group S.A.

Akcjonariusz

Tak

Digital Sensei sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

Prodigo Odlewnia sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

Źródło: Emitent, oświadczenie Tomasza Nietubycia
Jego kadencja upływa z dniem 30 czerwca 2026.
W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości w odniesieniu do podmiotów, w których
Pan Tomasz Nietubyć pełnił funkcje nadzorujące lub zarządzające. Pan Tomasz Nietubyć nie figuruje
w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS, ani nie figuruje w
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska. Pan Tomasz Nietubyć nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady
nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i
591 KSH lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa
innego niż Rzeczpospolita Polska. W okresie ostatnich 2 lat nie zostały zakończone a na Datę
Memorandum nie toczą się żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe
dotyczące Pana Tomasza Nietubycia których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności
Emitenta. Nie zachodzą faktyczne lub potencjalne konflikty interesów w związku z pełnieniem
przez Pana Tomasza Nietubycia innych obowiązków lub w związku z jego prywatnymi interesami.
Tomasz Czechowski – Wiceprezes Zarządu
W poniższych tabelach przedstawione zostało doświadczenie zawodowe Tomasza Czechowskiego i
posiadane przez niego wykształcenie.
Doświadczenie zawodowe Tomasza Czechowskiego
Manufaktura Piwa
Wódki i Wina S.A.

Współwłaściciel, wiceprezes zarządu.
Odpowiedzialność za kreacje marek.
Wsparcie działań organizacyjnych w tym szczególnie sprzedaży.
Zarządzanie grupą spółek powiązanych.
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Przyjazne Państwo
S.A.

Akcjonariusz, Członek Rady Nadzorczej.

Solny 4 sp. z o.o.

Wspólnik, Członek Zarządu.
Młoda Polska Bistro & Pianino - Restauracja we Wrocławiu jest jednym z
najgorętszych adresów na mapie gastronomicznej. Jednym z najważniejszych
naszych sukcesów jest wzorowe powodzenie w czasach pandemii.

Oxygen S.A

Akcjonariusz, członek Rady Nadzorczej
Oxygen SA to polska spółka akcyjna w sektorze gamingowym notowana na
giełdzie NewConnect. Spółka tworzy Grupę Kapitałową Oxygen, do której
należą zarówno wrocławska spółka Mousetrap Games, jak i Hypercat Games
(dawniej Glass Cannon Games). GK Oxygen skupia się na produkcji i
działalności wydawniczej na rynku gier mobilnych, ze szczególnym
uwzględnieniem produkcji z gatunków mid-core, casual i hyper-casual. W celu
zwiększania jakości oferowanej rozgrywki, spółki GK prowadzą działania
mające na celu dostosowanie produktów do aktualnych trendów i preferencji
ich użytkowników. Oxygen SA wspierana jest przez znaczące podmioty z
branży, jakie jak The Knights of Unity czy CShark
.

Doctor Brew S.A

Współwłaściciel, Członek Zarządu.

Źródło: Emitent, oświadczenie Tomasza Czechowskiego
Wykształcenie Tomasza Czechowskiego
2012-2015

Uniwersytet Wrocławski, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Źródło: Emitent, oświadczenie Tomasza Czechowskiego
W poniższej tabeli zaprezentowano spółki prawa handlowego, w których Tomasz Czechowski był w
okresie ostatnich 3 lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.
Podmiot

Czy funkcja jest pełniona na
Datę Memorandum?

Funkcja

Perfumy Dizajn

Członek
Nadzorczej

Rady

Spokojne Państwo Sp. z o.o.

Wspólnik

Chipsy BUH SA

Członek
Nadzorczej,
akcjonariusz

Kraftowe Alkohole Sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

Kraft Alkohole Sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

Alkoexpress Sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

Manufaktura Piwa Wódki i Wina

Wiceprezes Zarządu,
akcjonariusz

Tak

Tak

Tak
Rady

Tak
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Tenczyńska Okovita SA

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Buh Distillery sp. z o.o

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Tenczynek Świeże sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Przyjazne Państwo S.A.

Członek
Nadzorczej,
akcjonariusz

Rady

Tak

Oxygen S.A.

Członek
Nadzorczej,
akcjonariusz

Rady

Tak

Solny 4 sp.z o.o.

Członek
Wspólnik

Zarządu,

Tak

Market Główny sp. z o.o.

Członek Zarządu

Tak

Doctor Brew S.A.

Członek
Zarządu,
akcjonariusz

Tak

Mousetrap Games sp. z o.o.

Członek
Rady
Nadzorczej, wspólnik

Tak

2 TM Aluminium sp. z o.o.

Członek
wspólnik

Zarządu,

Tak

Idea 2.0 sp. z o.o.

Członek
wspólnik

Zarządu,

Tak

Bar Prohibicja Sp. z o.o.

Prezes
Wspólnik

Zarządu,

Tak

Doctor Brew SP. z o.o.

Członek Zarządu

Nie

Źródło: Emitent, oświadczenie Tomasza Jana Czechowskiego
Tomasz Czechowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tomasz
Czechowski nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
Nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów, jakie mogłyby zachodzić w związku z
pełnieniem przez Tomasza Czechowskiego innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami
Tomasza Czechowskiego, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki.
Tomasz Czechowski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub osób
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji Tomasza Czechowski znalazły się w stanie
upadłości lub w likwidacji. Tomasz Czechowski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS, ani do równoważnego mu rejestru prowadzonego na
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Tomasz Czechowski nie został
pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu ani nie został skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
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Karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych ani nie doszło do zdarzeń
równoważnych na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Brak jest
toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowań cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących Tomasza Czechowskiego, których wynik ma lub
może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

5.22.2

Rada Nadzorcza Emitenta

Zgodnie z § 14 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków,
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie każdorazowo
określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie
ustali w formie uchwały liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, Rada Nadzorcza liczy pięciu
członków.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.
Skład Rady Nadzorczej
Skład Rady Nadzorczej aktualny na Datę Memorandum został przedstawiony w poniższej tabeli.
Skład Rady Nadzorczej
Imię i nazwisko

Wiek

Funkcja

Data
funkcji

objęcia

Data upływu
kadencji

Emil Palikot

33

Członek Rady Nadzorczej

06
2016

września

30
czerwca
2022*

Przemysław Bobrowicz

28

Członek Rady Nadzorczej

27 stycznia 2020

*27 stycznia
2025

Krzysztof Sokalski

42

Członek Rady Nadzorczej

30 marca 2021

*30
2026

marca

Paweł Komar

37

Członek Rady Nadzorczej

30 marca 2021

* 30
2026

marca

Zbigniew Borowy

67

Członek Rady Nadzorczej

30 marca 2021

30
2026

marca

* Mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania ostatni pełny rok
obrotowy sprawowania funkcji
Źródło: Emitent
Emil Palikot – Członek Rady Nadzorczej
W poniższych tabelach przedstawione zostało doświadczenie zawodowe Emila Palikota i posiadane
przez niego wykształcenie.
Doświadczenie zawodowe Emila Palikota
2020 – obecnie

Post-doctoral researcher Graduate School of Business, Stanford University
Praca badawcza w dziedzinie ekonomii, biznesu oraz sztucznej inteligencji.

2014 - 2020

Toulouse School of Economics – pracownik naukowy w rmach studiów
doktoranckich

2012-2014

Associate PwC Polska - Konsultant w dziedzinie finansów

Źródło: Emitent, oświadczenie Emila Palikota
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Wykształcenie Emila Palikota
20215-2020

Toulouse School
mikroekonomii

of

Economics

Studia

doktoranckie

2011-2012

Tilburg University – Studia magisterskie w dziedzinie ekonomii

2008-2011

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – studia licencjackie

w

dziedzinie

Źródło: Emitent, oświadczenie Emila Palikota
W poniższej tabeli zaprezentowano spółki prawa handlowego, w których Emil Palikot był w okresie
ostatnich 3 lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.
Podmiot

Funkcja

Manufaktura Piwa Wódki i wina S.A.

Członek
Nadzorczej,
Akcjonariusz

Alembik Polska S.A.

Akcjonariusz

Czy funkcja jest pełniona na
Datę Memorandum?
Rady

Tak

Tak

Źródło: Emitent, oświadczenie Emila Palikota
Emil Palikot nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Emil Palikot nie prowadzi
działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Nie występują faktyczne ani
potencjalne konflikty interesów, jakie mogłyby zachodzić w związku z pełnieniem przez Emila Palikota
innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami Emila Palikota, a obowiązkami lub
zobowiązaniami wobec Spółki.
Emil Palikot nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub osób zarządzających w
podmiotach, które w okresie kadencji Emila Palikota znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji.
Emil Palikot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie
Ustawy o KRS, ani do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Emil Palikot nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy
prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady
nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym,
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu ani nie została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, art.
590 i art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych ani nie doszło do zdarzeń równoważnych na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Brak jest toczących się lub zakończonych
w okresie ostatnich 2 lat postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych
dotyczących Emila Palikota, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
Przemysław Bobrowicz – Członek Rady Nadzorczej
W poniższych tabelach przedstawione zostało doświadczenie zawodowe Przemysława Bobrowicza i
posiadane przez niego wykształcenie.
Doświadczenie zawodowe Przemysława Bobrowicza
2013 - 2016

Marketing Manager dla Twój Ruch i Janusza Palikota w tym szef sztabu
wyborczego w wyborach 2016 roku.
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2014 - dzisiaj

Założyciel i Prezes Zarządu MarkNeting Sp. z o.o. - firmy, specjalizującej się
w marketingu internetowym, dzisiaj wszyscy pracownicy firmy zaangażowani
są tylko w działania Manufaktury, Piwa Wódki i Wina SA

2017 - dzisiaj

Manufaktura Piwa, Wódki i Wina SA - dyrektor ds. marketingu odpowiadający
za przygotowanie i wprowadzenie nowych produktów, komunikację całościową
marek.

2019 - dzisiaj

Tenczynek Dystrybucja SA - Prezes Zarządu

2020 - dzisiaj

Piwo OnLine Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

2020 - dzisiaj

Alembik Lublin Sp. z o.o.- Prezes Zarządu

Źródło: Emitent, oświadczenie Przemysława Bobrowicza
Wykształcenie Przemysława Bobrowicza
2014 - 2017 r.

UMCS - Studia Licencjackie - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

2017- nadal.

UMCS -Studia Magisterskie - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Źródło: Emitent, oświadczenie Przemysława Bobrowicza
W poniższej tabeli zaprezentowano spółki prawa handlowego, w których Przemysław Bobrowicz był w
okresie ostatnich 3 lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.
Podmiot

Funkcja

Czy funkcja jest pełniona
na Datę Memorandum?

MarkNeting Sp z o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Spokojne Państwo Sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Kraftowe Alkohole Sp. z o.o.

Rady

Prezes Zarządu,

Tak

Tak

Wspólnik

Kraft Alkohole Sp. z o.o.

Prezes
Wspólnik

Zarządu,

Alkoexpress Sp. z o.o.

Prezes
Wspólnik

Zarządu,

Tenczyńska Okovita S.A.

Członek
Rady
Nadzorczej, akcjonariusz

Tak

Dzierwany S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Manufaktura Piwa, Wódki i Wina S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady

Tenczynek Bezalkoholowe S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Tak

Tak

Tak
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Alembik Polska S.A.

Członek
Rady
Nadzorczej, akcjonariusz

Tak

Alembik Lublin Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Piwo OnLine Sp z o.o.

Prezes Zarządu, wspólnik

Tak

Tenczynek Dystrybucja S.A.

Prezes Zarządu

Tak

Piwowarzy SA

Członek
Nadzorczej

Rady

Tenczynek Świeże Sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Rady

Tenczynek Księgowość Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

BUH Distillery Sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Rady

Perfumy Dizajn SA

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

Źródło: Emitent, oświadczenie Przemysława Bobrowicza
Przemysław Bobrowicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Przemysław
Bobrowicz nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Nie
występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów, jakie mogłyby zachodzić w związku z
pełnieniem przez Przemysława Bobrowicza innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami
Przemysława Bobrowicza, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki.
Przemysław Bobrowicz nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub osób
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji Przemysława Bobrowicza znalazły się w stanie
upadłości lub w likwidacji. Przemysław Bobrowicz nie jest wpisany do rejestru dłużników
niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS, ani do równoważnego mu rejestru
prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Przemysław
Bobrowicz nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu ani nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu Spółek
Handlowych ani nie doszło do zdarzeń równoważnych na podstawie przepisów prawa państwa innego
niż Rzeczpospolita Polska. Brak jest toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat
postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących Przemysława
Bobrowicza, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
Krzysztof Sokalski – Członek Rady Nadzorczej
W poniższych tabelach przedstawione zostało doświadczenie zawodowe Krzysztofa Sokalskiego i
posiadane przez niego wykształcenie.
Doświadczenie zawodowe Krzysztofa Sokalskiego
10/2019 – obecnie

Prezes Zarządu Vortune S.A
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10/2015 – obecnie

5 składników Właściciel

01/2017 – 09/2019

Medical Finance Group SA - Prezes Zarządu

03/2016 – 12/2016

Fundusz Hipoteczny DOM S.A - Dyrektor Sprzedaży

02/2015 – 09/2015

Money Makers S.A. - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

04/2004 – 12/2014

Open Finance S.A. - Doradca finansowy – kierownik – oddziału – dyrektor
regionalny sprzedaży – członek rady nadzorczej – członek zarządu

Źródło: Emitent, oświadczenie Krzysztofa Sokalskiego
Wykształcenie Krzysztofa Sokalskiego
1999-2004

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Źródło: Emitent, oświadczenie Krzysztofa Sokalskiego
W poniższej tabeli zaprezentowano spółki prawa handlowego, w których Krzysztof Sokalski był w
okresie ostatnich 3 lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.
Czy funkcja jest pełniona na
Datę Memorandum?

Podmiot

Funkcja

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady

TAK

Ipsum SA

Członek
Nadzorczej

Rady

TAK

SMA Food Solution Sp. Z o.o.

Wspólnik

TAK

Osiedle Rumiankowa

Członek Zarządu

TAK

YUIN Management Sp. z o.o

Członek Zarządu

TAK

Q Value S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady

TAK

Crowdway S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady

TAK

Pacific invest Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

TAK

Vortune S.A

Prezes Zarządu

TAK

Vortune Equity Group S.A.

Prezes Zarządu

TAK

Doctor Brew S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady

TAK

Medication ASI sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Rady

TAK
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Browar w Niechanowie sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Rady

TAK

Źródło: Emitent, oświadczenie Krzysztofa Sokalskiego
Krzysztof Sokalski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Krzysztof Sokalski
nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Nie występują
faktyczne ani potencjalne konflikty interesów, jakie mogłyby zachodzić w związku z pełnieniem przez
Krzysztofa Sokalskiego innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami Krzysztofa
Sokalskiego, a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki.
Krzysztof Sokalski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub osób
zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji Krzysztofa Sokalskiego znalazły się w stanie
upadłości lub w likwidacji. Krzysztof Sokalski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS, ani do równoważnego mu rejestru prowadzonego na
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Krzysztof Sokalski nie został
pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej,
przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu ani nie została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
Karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych ani nie doszło do zdarzeń
równoważnych na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Brak jest
toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowań cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących Krzysztofa Sokalskiego, których wynik ma lub
może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
Paweł Komar – Członek Rady Nadzorczej
W poniższych tabelach przedstawione zostało doświadczenie zawodowe Pawła Komara i posiadane
przez niego wykształcenie.
Doświadczenie zawodowe Pawła Komara
09/2021 – obecnie

Akademia Leona Koźmińskiego Członek Rady Naukowej

08/2021 – obecnie

Notus Finanse S.A – Prezes Zarządu

04/2021 – obecnie

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

04/2021 – obecnie

BUH Distillery sp. z o.o.- Przewodniczący Rady Nadzorczej

07/2020 – obecnie

Film RÓJ S.A. - Członek Rady Nadzorczej

03/2020 – obecnie

Q Value S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

02/2020 – obecnie

Vortune Equity S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

12/2019 – obecnie

Crowdway sp. z o.o.- Przewodniczący Rady Nadzorczej

09/2019 – obecnie

Związek Firm Pośrednictwa Finansowego - Przewodniczący Rady Nadzorczej

06/2019
12/2021

–

01/2019 – obecnie

–

Doctor Brew S.A. - Czlonek Rady Nadzorczej

Browar w Niechanowie sp. z o.o. - Czlonek Rady Nadzorczej
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06/2018 – obecnie

MBH sp. z o.o.- Członek Rady Nadzorczej
Open Finance S.A.

04/2018 – 10/2018

Wiceprezes Zarządu

09/2015 – 04/2018

Członek Rady Nadzorczej

04/2018 – 10/2018

Noble Funds TFI S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Home Broker S.A.

04/2018 – 09/2018

Wiceprezes Zarządu

08/2015 – 04/2018

Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent, oświadczenie Pawła Komara
Wykształcenie Pawła Komara
Do 2010

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek Zarządzanie i finanse

2016 - 2018

Akademia Leona Koźmińskiego - studia MBA

2004 - 2009

Uniwersytet Wrocławski – studia magisterskie

Źródło: Emitent, oświadczenie Pawła Komara
W poniższej tabeli zaprezentowano spółki prawa handlowego, w których Paweł Komar był w okresie
ostatnich 3 lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.
Czy funkcja jest pełniona na
Datę Memorandum?

Podmiot

Funkcja

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Członek
Nadzorczej

Notus Finanse S.A.

Prezes Zarządu

BUH Distillery sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Film RÓJ S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Q Value S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Vortune Equity S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Crowdway sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Związek Firm Pośrednictwa Finansowego

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Rady

Tak

Tak
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Awaria.pl Sp. z o.o.

Członek
wspólnik

Zarządu,

Tak

Doctor Brew S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady

Nie

Doctor Brew SP. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Rady

Nie

Browar w Niechanowie sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Rady

Nie

MBH sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Źródło: Emitent, oświadczenie Pawła Komara
Paweł Komar nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Paweł Komar nie
prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Nie występują
faktyczne ani potencjalne konflikty interesów, jakie mogłyby zachodzić w związku z pełnieniem przez
Pawła Komara innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami Pawła Komara, a
obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki.
Paweł Komar nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub osób zarządzających w
podmiotach, które w okresie kadencji Pawła Komara znalazły się w stanie upadłości lub w likwidacji.
Paweł Komar nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie
Ustawy o KRS, ani do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Paweł Komar nie został pozbawiony przez sąd
upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu ani nie została skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, art.
590 i art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych ani nie doszło do zdarzeń równoważnych na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Brak jest toczących się lub zakończonych
w okresie ostatnich 2 lat postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych
dotyczących Pawła Komara, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
Zbigniew Borowy – Członek Rady Nadzorczej
W poniższych tabelach przedstawione zostało doświadczenie zawodowe Zbigniewa Borowego i
posiadane przez niego wykształcenie.
Doświadczenie zawodowe Zbigniewa Borowego
1977 - 1990

ZPDz „MEWA” w Biłgoraju, mistrz, kierownik ds. instalacji energetycznych

1990 - 1995

„Canelli” Sp. z o. o. w Biłgoraju, prezes zarządu

1995 - 1999

„AMBRA” SA w Warszawie, zastępca prezesa - szef Działu Zakupów i
Logistyki,

1999 - 2000

„Cornaxpol” Sp. z o.o. – prezes zarządu

2001 - 2009

„Polmos Lublin” SA (obecnie „Stock Polska”) – członek zarządu, dyr. ds.
produkcji,

2009 – 2011

FS „Holding” SA w Lublinie - prezes zarządu
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2011 – 2012

„TinberOne” SA w Biłgoraju – dyrektor ds. technicznych

2013 – 2016

„Stalmet” Sp. z o.o. – prezes zarządu

2016 - 2020

Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA, - prezes zarządu

2021 - obecnie

Tenczyńska Okowita SA, - dyrektor ds. inwestycji

Źródło: Emitent, oświadczenie Zbigniewa Borowego
Wykształcenie Zbigniewa Borowego
1972 -1977

Politechnika Lubelska, Wydział Elektryczny, specjalizacja Przetwarzanie i
Użytkowanie Energii Elektrycznej

2004 – 2005

studia podyplomowe SGH w Warszawie, Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

Źródło: Emitent, oświadczenie Zbigniewa Borowego
W poniższej tabeli zaprezentowano spółki prawa handlowego, w których Zbigniew Borowy był w okresie
ostatnich 3 lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.
Podmiot

Funkcja

Czy funkcja jest pełniona na
Datę Memorandum?

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Prezes Zarządu

NIE

Piwo Zdrój sp. z o.o. (obecnie Tenczynek
Dystrybucja)

Prezes Zarządu

NIE

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady

TAK

Spokojne Państwo Sp. z o.o.

Członek
Nadzorczej

Rady

Tak

Gościniec Jaczno S.A.

Członek
Nadzorczej

Rady

TAK

Źródło: Emitent, oświadczenie Zbigniewa Borowego
Zbigniew Borowy nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zbigniew Borowy
nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Nie występują
faktyczne ani potencjalne konflikty interesów, jakie mogłyby zachodzić w związku z pełnieniem przez
Zbigniewa Borowego innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami Zbigniewa Borowego,
a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki.
Zbigniew Borowy nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub osób zarządzających
w podmiotach, które w okresie kadencji Zbigniewa Borowego znalazły się w stanie upadłości lub w
likwidacji. Zbigniew Borowy nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie Ustawy o KRS, ani do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Zbigniew Borowy nie został pozbawiony przez sąd
upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji
członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie
państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu ani nie została skazana prawomocnym wyrokiem
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za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, art.
590 i art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych ani nie doszło do zdarzeń równoważnych na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. Brak jest toczących się lub zakończonych
w okresie ostatnich 2 lat postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych
dotyczących Zbigniewa Borowego, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności
Emitenta.
5.23 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o których
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie
Według stanu na Datę Memorandum struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przedstawia się
następująco:
Akcjonariusz

Ilość akcji

Ilość
głosów

Udział w
kapitale

Udział w
głosach

KRESY SP. Z O.O.

1.588.950

2.378.490

46,36%

53,85%

""PIWOWARZY"" SPÓŁKA AKCYJNA

1.113.600

1.313.600

32,49%

29,74%

DARIUSZ CHRZĄSTOWSKI

35.000

350.000

10,21%

7,92%

POZOSTALI

374.600

374.600

10,94%

8,49%

SUMA

3.427.150

4.416.690

100%

100%

Po Połączeniu oraz uchwalonych i zakładanych podwyższeń jej kapitału zakładowego, tj. podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji:
−
−
−
−

nie mniej niż 18.488 (osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) i nie więcej niż
369.767 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji
zwykłych na okaziciela serii H;
455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii
I (Akcje Połączeniowe);
nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.177.915 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt
siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii J (pokrywanych
aportem w postaci Akcji Przyjaznego Państwa);
nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 203.371 (dwieście trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt
jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K,

o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy) każda, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby akcji
w każde z wyżej wymienionych serii, struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przedstawiać się będzie
następująco:
Akcjonariusz

Ilość akcji

Ilość głosów

Udział w
kapitale

Udział w
głosach

KRESY SP. Z O.O.

1 588 950

2 378 490

28,20%

35,91%

""PIWOWARZY"" SPÓŁKA AKCYJNA

1 113 600

1 313 600

19,77%

19,83%

DARIUSZ CHRZĄSTOWSKI

350 000

350 000

6,21%

5,28%

JANUSZ PALIKOT

344 676

344 676

6,12%

5,20%
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JAKUB WOJEWÓDZKI

463 401

463 401

8,23%

7,00%

POZOSTALI

1 772 982

1 772 982

31,47%

26,77%

SUMA

5 633 609

6 623 149

100,00%

100,00%
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6.

INFORMACJE O SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH

Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2020 roku, obejmujące dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami oraz zbadane przez
biegłego rewidenta, zostaną przekazane adresatowi Oferty wraz ze sporządzonymi przez biegłych
rewidentów sprawozdaniami z badania sprawozdań finansowych oraz egzemplarzem Memorandum.
7.
7.1

ZAŁĄCZNIKI
Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta
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7.2

Statut Emitenta

Aktualne brzmienie Statutu Emitenta:
„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1.

Spółka działa pod firmą: „Manufaktura piwa, wódki i wina Spółka Akcyjna”.

2.

Spółka
może
i wina S. A.”.

3.

Występujące w dalszej treści niniejszego Statutu określenie „Spółka” oznacza Spółkę pod firmą
opisaną w ust. 1.

4.

Spółka może używać również wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-

używać

w

obrocie

skrótu

firmy:

„Manufaktura

piwa,

wódki

§2
Założycielami spółki są:
a) spółka
pod
firmą
z siedzibą w Warszawie,

„KRESY”

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

b) Emil Palikot.
§3
1.

Siedzibą Spółki jest Tenczynek.

2.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3.

Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, agencje, biura, przedstawicielstwa,
zakłady badawcze i szkoleniowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§4

Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, dzierżawić i wynajmować
przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe tworzyć spółki prawa
handlowego i spółki cywilne.
§5
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§6
1.
2.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
jest (PKD 11.05.Z.) Produkcja piwa.
Przedmiotem pozostałej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
jest:-

1)

(PKD 46.34.A) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,

2)

(PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,

3)

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (Dział 1
PKD),

4)

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (Dział 2 PKD),

5)

Rybactwo (Dział 3 PKD),
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6)

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu) (Dział 5 PKD),

7)

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (Dział 6 PKD),

8)

Górnictwo rud metali (Dział 7 PKD),

9)

Pozostałe górnictwo i wydobywanie (Dział 8 PKD),

10)

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (Dział 9 PKD),

11)

Produkcja artykułów spożywczych (Dział 10 PKD);

12)

Produkcja napojów (Dział 11 PKD);

13)

Produkcja wyrobów tytoniowych (Dział 12 PKD),

14)

Produkcja wyrobów tekstylnych (Dział 13 PKD),

15)

Produkcja odzieży (Dział 14 PKD),

16)

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (Dział 15 PKD),

17)

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i
materiałów używanych do wyplatania (Dział 16 PKD),

18)

Produkcja papieru i wyrobów z papieru (Dział 17 PKD),

19)

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (Dział 18 PKD)

20)

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (Dział 19 PKD),

21)

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (Dział 20 PKD),

22)

Produkcja
podstawowych
substancji
farmaceutycznych
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (Dział 21 PKD),

23)

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (Dział 22 PKD);

24)

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (Dział 23 PKD);

25)

Produkcja metali (Dział PKD 24);

26)

Produkcja
metalowych
i urządzeń (Dział PKD 25),

27)

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (Dział PKD 26);

28)

Produkcja urządzeń elektrycznych (Dział PKD 27);

29)

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (Dział PKD 28),

30)

Produkcja
pojazdów
samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (Dział 29 PKD),

31)

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (Dział 30 PKD);

32)

Produkcja mebli (Dział 31 PKD);

33)

Pozostała produkcja wyrobów (Dział PKD 32);

34)

Naprawa konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (Dział 33 PKD);

35)

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych (Dział 35 PKD),

36)

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (Dział 36 PKD),

37)

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (Dział 37 PKD),

38)

Działalność
związana
ze
zbieraniem,
i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców (Dział 38 PKD),

39)

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką
odpadami (Dział 39 PKD),

40)

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (Dział 41 PKD),

wyrobów

gotowych,

z

oraz

wyłączeniem

przyczep

i

leków

maszyn

naczep

przetwarzaniem
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41)

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Dział 42 PKD),

42)

Roboty budowlane specjalistyczne (Dział 43 PKD),

43)

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
(Dział 45 PKD),

44)

Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (Dział 46 PKD),

45)

Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (Dział 47
PKD),

46)

Transport lądowy oraz transport rurociągowy (Dział 49 PKD),

47)

Transport wodny (Dział 50 PKD),

48)

Transport lotniczy (Dział 51 PKD),

49)

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (Dział 52 PKD),

50)

Działalność pocztowa i kurierska (Dział 53 PKD),

51)

Zakwaterowanie (Dział 55 PKD),

52)

Działalność usługowa związana z wyżywieniem (Dział 56 PKD),

53)

Działalność wydawnicza (Dział PKD 58),

54)

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych (Dział 59 PKD),

55)

Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (Dział 60 PKD),

56)

Telekomunikacja (Dział 61 PKD),

57)

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana (Dział 62 PKD),

58)

Działalność usługowa w zakresie informacji (Dział 63 PKD),

59)

Finansowa
działalność
usługowa,
i funduszów emerytalnych (Dział 64 PKD),

60)

Działalność
wspomagająca
usługi
i fundusze emerytalne (Dział 66 PKD),

61)

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Dział 68 PKD);

62)

Działalność prawnicza, rachunkowo – księgowa i doradztwo podatkowe (Dział 69),

63)

Działalność
firm
centralnych
z zarządzaniem (Dział 70),

64)

Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (Dział 71),

65)

Badania naukowe i prace rozwojowe (Dział 72 PKD),

66)

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (Dział 73 PKD),

67)

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Dział 74 PKD),

68)

Działalność weterynaryjna (Dział 75 PKD),

69)

Wynajem i dzierżawa (Dział 77 PKD),

70)

Działalność związana z zatrudnieniem (Dział 78 PKD),

71)

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała
działalność
usługowa
w
zakresie
rezerwacji
i działalności z nią związane (Dział 79 PKD),

72)

Działalność detektywistyczna i ochroniarska (Dział 80 PKD),

73)

Działalność
usługowa
związana
z
utrzymaniem
i zagospodarowaniem terenów zieleni (Dział 81 PKD),

z

wyłączeniem

finansowe

(head

offices);

ubezpieczeń

oraz

ubezpieczenia

doradztwo

porządku

w

związane

budynkach
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74)

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca
prowadzenie działalności gospodarczej (Dział 82 PKD),

75)

Edukacja (Dział PKD 85),

76)

Opieka zdrowotna (Dział 86 PKD),

77)

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (Dział 87 PKD),

78)

Pomoc społeczna bez zakwaterowania (Dział 88 PKD),

79)

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (Dział 90 PKD),

80)

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (Dział
91 PKD),

81)

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (Dział 93 PKD),

82)

Działalność organizacji członkowskich (Dział 94 PKD),

83)

Naprawa
i
konserwacja
i domowego (Dział 95 PKD),

84)

Pozostała indywidualna działalność usługowa (Dział 96 PKD),

85)

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (Dział 97 PKD),

86)

Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (Dział 98
PKD).

3.

komputerów

i

artykułów

użytku

osobistego

Jeżeli wśród dziedzin działalności ujętych powyżej znajduje się działalność wymagająca koncesji
lub zezwolenia (licencji) ewentualnie działalność regulowana według przepisów szczególnych,
spółka może podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownych koncesji lub zezwoleń
ewentualnie po spełnieniu wymogów prawem określonych lub uzyskaniu wpisu do stosownego
rejestru (w wypadku działalności regulowanej).
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§7

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 342.715,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące
siedemset piętnaście złotych 00/100) i dzieli się na:
1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A,
2) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii B,
3) 387.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii C,
4) 500.000 (słownie; pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D,
5) 93.000 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji imiennych serii E,
6) 357.150 (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji imiennych
serii F;
7) 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G,
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2.

Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi
25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

3.

Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i za wkłady niepieniężne.

4.

Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.

5.

Akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne, a akcje imienne mogą być zamieniane
na akcje na okaziciela.

6.

Akcje imienne serii A od numeru 33861 do numeru 823400 oraz akcje imienne serii B od numeru
1.000.001 do numeru 1.200.000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda jedna
akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
§8
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1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia
wartości nominalnej dotychczasowych akcji uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty środkami kapitału zapasowego i kapitału
rezerwowego Spółki.
§9
1.

Akcje Spółki mogą być umarzane.

2.

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne).

3.

Przymusowe umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,
określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia
przysługującego akcjonariuszowi za umorzoną akcję, w wysokości jednak nie niższej od wartości
przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok
obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

4.

Spółka nie może z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek
handlowych,
nabywać
na
swój
rachunek
ani
przyjmować
w zastaw własnych akcji.

5.

W przypadku zamiaru sprzedaży akcji przez akcjonariusza pozostałym akcjonariuszom
przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia proporcjonalnie do posiadanych akcji za wyjątkiem
sprzedaży następującej w celu zaspokojenia się z akcji jako przedmiotu zastawu.
§ 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem
pierwszeństwa objęcia akcji oraz warranty subskrypcyjne.
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 11
Organami Spółki są:
1)

Walne Zgromadzenie,

2)

Zarząd,

3)

Rada Nadzorcza.
A/Walne Zgromadzenie
§ 12

1.

Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może podejmować
decyzje we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki, nieprzekazanych w Statucie
lub
w przepisach Kodeksu spółek handlowych innym organom.

2.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, w terminie 6 miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego.

4.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

5.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

6.

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a)
jeżeli
Zarząd
w przepisanym terminie,

nie

zwołał

zwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego złożenia.
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7.

Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia.

8.

Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być
zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co
najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się
za dzień ogłoszenia.

9.

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz posiada tyle głosów, ile reprezentuje akcji,
z zastrzeżeniem §7 ust.5.

10.

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne gromadzenie jest ważne
bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia
zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub
Statutu przewidują surowsze warunki.

11.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. 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. Poza tym należy zarządzić tajne
głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na
Walnym Zgromadzeniu.

12.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu lub wykonywać prawo głosu przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone w formie
pisemnej.

13.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium
członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu
Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 §
1 pkt 8 ksh,
7) likwidacja przedsiębiorstwa,
8) podział zysku,
9) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
10) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
11) zmiana Statutu.

14.

Uchwała Walnego Zgromadzenia może określić dzień dywidendy, to jest dzień, według którego
ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za ubiegły rok obrotowy.

15.

Uchwała o wyłączeniu prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów w
kapitale zakładowym.
B/ Zarząd
§ 13

1.

Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków, przy czym jeden
z powołanych członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu, pozostali – Wiceprezesów. W
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przypadku zarządu jednoosobowego osoba wchodząca w jego skład jest powoływana na funkcję
Prezesa Zarządu. Jeżeli w skład Zarządu powołuje się dwie osoby, jedna z nich powoływana jest
na funkcję prezesa Zarządu, a druga na funkcję Wiceprezesa Zarządu.
2.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

4.

Członków
Zarządu
powołuje
się
na
okres
wspólnej,
5-letniej
kadencji.
W przypadku powołania nowych członków do Zarządu w trakcie kadencji, powołanie następuje
do końca bieżącej kadencji. W ostatnim roku przed upływem bieżącej kadencji powołanie może
nastąpić na okres do końca kolejnej kadencji.

5.

Rada Nadzorcza uchwala regulamin pracy Zarządu określający sposób jego działania.

6.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

7.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej
reprezentowania uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

8.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

9.

Z tytułu członkostwa
w Zarządzie przysługuje wynagrodzenie
w wysokości
i na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej. Do czasu podjęcia powyższej uchwały,
członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.

10.

Na członków Zarządu nakłada się zakaz konkurencji. W szczególności Członek Zarządu nie
może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek
organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku
posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa
do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
C/Rada Nadzorcza
§ 14

1.

Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) Członków.

2.

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością
głosów na okres 3 (trzech) lat, na wspólną kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być
ponownie wybrani na kolejną kadencję. Spółka pod firmą CRH Holding Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z
siedzibą
w
Lublinie
(dawniej
CRH
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
spółka
komandytowa
z
siedzibą
w Lublinie) w momencie posiadania minimum 33% akcji w kapitale zakładowym Spółki pod firmą
„Manufaktura piwa, wódki i wina” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie jest uprawniona do
wskazania jednego Członka do Rady Nadzorczej na daną kadencję.

3.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili.

4.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

5.

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

6.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie
Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

7.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich
członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

8.

Na pierwszym posiedzeniu kadencji Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Wyboru dokonuje się zwykłą
większością głosów obecnych na posiedzeniu. Powyższe nie dotyczy Rady Nadzorczej pierwszej
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kadencji, której Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Walne
Zgromadzenie. W trakcie kadencji zmiana Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i
Sekretarza możliwa jest bezwzględną większością głosów.
9.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności –
wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub odpowiednio Sekretarz Rady Nadzorczej. Pierwsze
posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej
poprzedniej kadencji; przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

10.

Przewodniczący
Rady
Nadzorczej
zwołuje
posiedzenie
Rady
Nadzorczej
z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.

11.

Uchwały
Rady
Nadzorczej
zapadają
bezwzględną
większością
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

12.

Dla
ważności
uchwały
Rady
Nadzorczej
wymagane
jest
zawiadomienie
o posiedzeniu i jego programie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co
najmniej połowy członków Rady. Rada nie może podejmować uchwał w przedmiocie nie objętym
porządkiem posiedzenia, chyba że wszyscy członkowie Rady są na nim obecni i rozszerzą
porządek posiedzenia, głosując za jego rozszerzeniem zwykłą większością głosów.

13.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

głosów.

1) stały nadzór nad działalnością Spółki,
2) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat,
3) ocena sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników
powyższych ocen,
5) wybór biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego,
6) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu, w tym również w zakresie
zatrudniania Członków Zarządu,
7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
8) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
14.

Z
tytułu
członkostwa
w
Radzie
Nadzorczej
przysługuje
wynagrodzenie
w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Do czasu podjęcia
tej uchwały, członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.

15.

Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi.
W przypadku członka Rady Nadzorczej działalność konkurencyjną rozumie się jako działalność,
o której mowa § 13 ust. 10 niniejszego Statutu.
VII. PODZIAŁ ZYSKU SPÓŁKI
§ 15

1.

Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom.

2.

Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały przeznaczyć całość lub część zysku na tworzenie
kapitałów finansowych Spółki.

3.

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte,
zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

4.

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające
na wypłatę.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
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§ 16
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2017r.
§17
1.

Spółka
tworzy
kapitał
zapasowy
na
pokrycie
strat
jakie
mogą
powstać
w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co
najmniej 8 % zysku netto za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane do czasu, gdy kapitał
ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

2.

Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie.

3.

Do kapitału zapasowego przelewa nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez
akcjonariuszy.

4.

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie jednakże część kapitału
zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na
pokrycie straty wykazane w sprawozdaniu finansowym.
§18

Spółka może tworzyć, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, inne fundusze przewidziane w
przepisach prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
1.

Rozwiązanie
Spółki,
na
podstawie
uchwały
Walnego
Zgromadzenia
lub
z innych powodów przewidzianych przepisami prawa następuje po przeprowadzeniu likwidacji
Spółki.

2.

Likwidacja
prowadzona
„w likwidacji”.

3.

Likwidacje przeprowadzają Członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia
postanowi inaczej.

jest

pod

firmą

Spółki

uzupełniona

wyrazami

§ 20
W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.”
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Brzmienie Statutu Emitenta uwzgledniające uchwalone lecz jeszcze niezarejestrowane zmiany, które
wejdą w życie z chwilą rejestracji Połączenia, z wyłączeniem informacji o emisji akcji serii J i K, które
wejdą w życie z chwilą rejestracji zmiany Statutu w związku z tymi emisjami:
„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
5.

Spółka działa pod firmą: „Manufaktura piwa, wódki i wina Spółka Akcyjna”.

6.

Spółka
może
i wina S. A.”.

7.

Występujące w dalszej treści niniejszego Statutu określenie „Spółka” oznacza Spółkę pod firmą
opisaną w ust. 1.

8.

Spółka może używać również wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-

używać

w

obrocie

skrótu

firmy:

„Manufaktura

piwa,

wódki

§2
Założycielami spółki są:
c) spółka
pod
firmą
z siedzibą w Warszawie,

„KRESY”

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

d) Emil Palikot.
§3
1.

Siedzibą Spółki jest Tenczynek.

2.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3.

Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, agencje, biura, przedstawicielstwa,
zakłady badawcze i szkoleniowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§4

Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, dzierżawić i wynajmować
przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe tworzyć spółki prawa
handlowego i spółki cywilne.
§5
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§6
1.
2.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
jest (PKD 11.05.Z.) Produkcja piwa.
Przedmiotem pozostałej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
jest:-

1) (PKD 46.34.A) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
2) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych,
3) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (Dział 1 PKD),
4) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (Dział 2 PKD),
5) Rybactwo (Dział 3 PKD),
6) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu) (Dział 5 PKD),
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7) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (Dział 6 PKD),
8) Górnictwo rud metali (Dział 7 PKD),
9) Pozostałe górnictwo i wydobywanie (Dział 8 PKD),
10)

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (Dział 9 PKD),

11)

Produkcja artykułów spożywczych (Dział 10 PKD);

12)

Produkcja napojów (Dział 11 PKD);

13)

Produkcja wyrobów tytoniowych (Dział 12 PKD),

14)

Produkcja wyrobów tekstylnych (Dział 13 PKD),

15)

Produkcja odzieży (Dział 14 PKD),

16)

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (Dział 15 PKD),

17)

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i
materiałów używanych do wyplatania (Dział 16 PKD),

18)

Produkcja papieru i wyrobów z papieru (Dział 17 PKD),

19)

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (Dział 18 PKD)

20)

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (Dział 19 PKD),

21)

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (Dział 20 PKD),

22)

Produkcja
podstawowych
substancji
farmaceutycznych
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (Dział 21 PKD),

23)

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (Dział 22 PKD);

24)

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (Dział 23 PKD);

25)

Produkcja metali (Dział PKD 24);

26)

Produkcja
metalowych
i urządzeń (Dział PKD 25),

27)

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (Dział PKD 26);

28)

Produkcja urządzeń elektrycznych (Dział PKD 27);

29)

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (Dział PKD 28),

30)

Produkcja
pojazdów
samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (Dział 29 PKD),

31)

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (Dział 30 PKD);

32)

Produkcja mebli (Dział 31 PKD);

33)

Pozostała produkcja wyrobów (Dział PKD 32);

34)

Naprawa konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (Dział 33 PKD);

35)

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych (Dział 35 PKD),

36)

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (Dział 36 PKD),

37)

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (Dział 37 PKD),

38)

Działalność
związana
ze
zbieraniem,
i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców (Dział 38 PKD),

39)

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką
odpadami (Dział 39 PKD),

40)

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (Dział 41 PKD),

41)

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Dział 42 PKD),

wyrobów

gotowych,

z

oraz

wyłączeniem

przyczep

i

leków

maszyn

naczep

przetwarzaniem
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42)

Roboty budowlane specjalistyczne (Dział 43 PKD),

43)

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
(Dział 45 PKD),

44)

Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (Dział 46 PKD),

45)

Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (Dział 47
PKD),

46)

Transport lądowy oraz transport rurociągowy (Dział 49 PKD),

47)

Transport wodny (Dział 50 PKD),

48)

Transport lotniczy (Dział 51 PKD),

49)

Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (Dział 52 PKD),

50)

Działalność pocztowa i kurierska (Dział 53 PKD),

51)

Zakwaterowanie (Dział 55 PKD),

52)

Działalność usługowa związana z wyżywieniem (Dział 56 PKD),

53)

Działalność wydawnicza (Dział PKD 58),

54)

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych (Dział 59 PKD),

55)

Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (Dział 60 PKD),

56)

Telekomunikacja (Dział 61 PKD),

57)

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana (Dział 62 PKD),

58)

Działalność usługowa w zakresie informacji (Dział 63 PKD),

59)

Finansowa
działalność
usługowa,
i funduszów emerytalnych (Dział 64 PKD),

60)

Działalność
wspomagająca
usługi
i fundusze emerytalne (Dział 66 PKD),

61)

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Dział 68 PKD);

62)

Działalność prawnicza, rachunkowo – księgowa i doradztwo podatkowe (Dział 69),

63)

Działalność
firm
centralnych
z zarządzaniem (Dział 70),

64)

Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (Dział 71),

65)

Badania naukowe i prace rozwojowe (Dział 72 PKD),

66)

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (Dział 73 PKD),

67)

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Dział 74 PKD),

68)

Działalność weterynaryjna (Dział 75 PKD),

69)

Wynajem i dzierżawa (Dział 77 PKD),

70)

Działalność związana z zatrudnieniem (Dział 78 PKD),

71)

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała
działalność
usługowa
w
zakresie
rezerwacji
i działalności z nią związane (Dział 79 PKD),

72)

Działalność detektywistyczna i ochroniarska (Dział 80 PKD),

73)

Działalność
usługowa
związana
z
utrzymaniem
i zagospodarowaniem terenów zieleni (Dział 81 PKD),

74)

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca
prowadzenie działalności gospodarczej (Dział 82 PKD),

z

wyłączeniem

finansowe

(head

offices);

ubezpieczeń

oraz

ubezpieczenia

doradztwo

porządku

w

związane

budynkach
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75)

Edukacja (Dział PKD 85),

76)

Opieka zdrowotna (Dział 86 PKD),

77)

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (Dział 87 PKD),

78)

Pomoc społeczna bez zakwaterowania (Dział 88 PKD),

79)

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (Dział 90 PKD),

80)

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (Dział
91 PKD),

81)

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (Dział 93 PKD),

82)

Działalność organizacji członkowskich (Dział 94 PKD),

83)

Naprawa
i
konserwacja
i domowego (Dział 95 PKD),

84)

Pozostała indywidualna działalność usługowa (Dział 96 PKD),

85)

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (Dział 97 PKD),

86)

Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (Dział 98
PKD).

3.

4.

komputerów

i

artykułów

użytku

osobistego

Jeżeli wśród dziedzin działalności ujętych powyżej znajduje się działalność wymagająca koncesji
lub zezwolenia (licencji) ewentualnie działalność regulowana według przepisów szczególnych,
spółka może podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownych koncesji lub zezwoleń
ewentualnie po spełnieniu wymogów prawem określonych lub uzyskaniu wpisu do stosownego
rejestru (w wypadku działalności regulowanej).
Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym
mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch
trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§7

1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 563.360,90 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące
trzysta sześćdziesiąt złotych 90/100) i dzieli się na:
1)

1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A,

2)

1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii B,

3)

387.000 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii C,

4)

500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D,

5)

93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii E,

6)

357.150 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F;

7)

90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G ,

8)

nie mniej niż 18.488 (osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) i nie więcej niż
369.767 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji
zwykłych na okaziciela serii H,

9)

455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii
I;

10)

nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 1.177.915 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt
siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii J;

11)

nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 203.371 (dwieście trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt
jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K;

o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy) każda.
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2.

Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi
25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

3.

Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i za wkłady niepieniężne.

4.

Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.

5.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne
żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała
Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi
pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji
imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku
dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na
akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem
obrotu na rynku zorganizowanym.

6.

Akcje imienne serii A od numeru 33861 do numeru 823400 oraz akcje imienne serii B od numeru
1000001 do numeru 1200000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda jedna akcja
daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7.

Statut przyznaje uprawnienia osobiste akcjonariuszom: spółce Kresy sp. z o.o. (KRS 0000150404)
(„Kresy”), spółce Vortune Equity Group S.A. (KRS 0000786191) („VEG”) oraz Aquamore sp. z o.o.
(KRS 0000681806), Manufaktura 1 sp. z o.o. (KRS 0000889322) oraz Tomaszowi
Czechowskiemu (dalej Aquamore sp. z o.o., Manufaktura 1 sp. z o.o. oraz Tomasz Czechowski
łącznie jako „Akcjonariusze DBSA”).

8.

Uprawnienia osobiste przyznane akcjonariuszom, o którym mowa w ust. 7 powyżej będą
przysługiwać spółce Kresy oraz spółce VEG tak długo, jak każda z nich posiada co najmniej 8%
wszystkich akcji w Spółce oraz Akcjonariuszom DBSA tak długo, jak łącznie posiadają co najmniej
8% akcji w Spółce, przy czym zbycie udziałów przez jednego lub więcej Akcjonariusza DBSA nie
pozbawia pozostałych Akcjonariuszy DBSA przysługujących im uprawnień tak długo, jak posiadają
łącznie co najmniej 8% akcji w Spółce.
§8

1.

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze
podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2.

Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty środkami kapitału zapasowego i kapitału
rezerwowego Spółki.
§9

1.

Akcje Spółki mogą być umarzane.

2.

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne).

3.

Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w
szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego
akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz
sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4.

Spółka nie może z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek
handlowych, nabywać na swój rachunek ani przyjmować w zastaw własnych akcji..
§ 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem
pierwszeństwa objęcia akcji oraz warranty subskrypcyjne.
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 11
Organami Spółki są:
1)

Walne Zgromadzenie,
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2)

Zarząd,

3)

Rada Nadzorcza.
A/Walne Zgromadzenie
§ 12

1.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402
handlowych.

3.

W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w
sposób określony w art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być
dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.

4.

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli
cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do
porządku obrad.

5.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku
obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

7.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy
akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze
zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania
czynności, o których mowa w art. 4021-4022 kodeksu spółek handlowych, dotyczących
ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

8.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o
którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych
w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o
zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

9.

We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy,
które powinny być wniesione pod obrady.

10.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu,
a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

11.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie lub w Warszawie. W
przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie może odbyć się także
w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są
przedmiotem obrotu.

12.

Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi
inaczej.

13.

Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów
oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub
obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

14.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno
Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady

Kodeksu spółek
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Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie
nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba
wyznaczona przez Zarząd.
15.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium
członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu
Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362
§ 1 pkt 8 ksh,
6) likwidacja Spółki,
7) podział zysku netto albo pokrycie straty, określenie daty, według której ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy
i terminie wypłaty dywidendy,
8) zmiana Statutu;
9) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki.

16.

Tak długo, jak Spółka nie będzie spółką publiczną i jej akcje będą zarejestrowane w rejestrze
akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia, w uchwale o przeznaczeniu
zysku do wypłaty akcjonariuszom, dnia, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie
określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje
akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.

17.

W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną lub niepubliczną, gdy jej akcje zarejestrowane są
w depozycie papierów wartościowych, zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy..
Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie
później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Jeżeli uchwała zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od
dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

18.

Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli
uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w
terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony
w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani
Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić
niezwłocznie po dniu dywidendy.

19.

Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za
zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie
wystarczające środki na wypłatę.

20.

Uchwała o wyłączeniu prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów w
kapitale zakładowym
B/ Zarząd
§ 13

1.

Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków.
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2.

Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
1) spółce Kresy przysługiwać będzie prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na
podstawie pisemnego oświadczenia;
2) Akcjonariuszom DBSA przysługiwać będzie prawo powołania i odwoływania jednego członka
Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego oświadczenia;
3) Trzeci członek Zarządu będzie powoływany przez Radę Nadzorczą mocą uchwały podjętej
większością 4/5 głosów.

3.

W ramach uprawnienia osobistego członek Zarządu powoływany i odwoływany jest w drodze
pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia w Spółce
na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Zarządu w terminie
czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Zarządu, członka
Zarządu, który nie został powołany zgodnie z ust. 2 powyżej, powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza większością 3/4 głosów do czasu wykonania przez tego akcjonariusza uprawnionego
jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie
mandatu członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą zgodnie z niniejszym
postanowieniem.

4.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

5.

Członków Zarządu powołuje się na okres indywidualnej 5-letniej kadencji.

6.

Rada Nadzorcza uchwala regulamin pracy Zarządu określający sposób jego działania.

7.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

8.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej
reprezentowania uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

9.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

10.

Z tytułu członkostwa w Zarządzie przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach
określonych w uchwale Rady Nadzorczej. Do czasu podjęcia powyższej uchwały, członkowie
Zarządu sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.

11.

Na członków Zarządu nakłada się zakaz konkurencji. W szczególności Członek Zarządu nie
może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek
organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku
posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa
do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz nie obejmuje pełnienia funkcji w
organach, wykonywania czynności na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub posiadania udziałów
lub akcji w podmiotach powiązanych w rozumieniu Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości.
C/Rada Nadzorcza
§ 14

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady
Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych gdy Spółka jest spółką publiczną,
dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 3-5 i 9-11 poniżej.
3. Akcjonariuszowi Kresy przysługuje prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady
Nadzorczej, zaś Akcjonariuszom DBSA działającym łącznie oraz akcjonariuszowi VEG, każdemu z
nich z osobna przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej,
tak długo jak dany z wyżej wymienionych akcjonariuszy posiada akcje Spółki reprezentujące co
najmniej 8% ogólnej liczby akcji Spółki. Akcjonariusze DBSA, działający łącznie, są ponadto
uprawnieni do wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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4. Tak długo jak akcjonariuszowi określonemu w ust. 3 powyżej przysługuje uprawnienie określone w
ust. 5 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez tego akcjonariusza może być
odwołany jedynie przez niego.
5. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest w
drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia
Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Rady
Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego
członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 3
powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez tego akcjonariusza
uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne
wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie
z niniejszym postanowieniem.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady
Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.
7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka
Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo
odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
8. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej wymaganej
przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z
innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia
Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji
powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji
w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej
dwóch.
10. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego
oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W
wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka
komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu,
dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o
których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu
audytu.
11. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 9-10 powyżej w drodze kooptacji będą
sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez
najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji
członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzenie
umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w
drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
12. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich
obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych
głosowaniach.
13. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej
o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania
głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt
interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
14. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek
korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą
Walnego Zgromadzenia.
15. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje
posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub
członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili
złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia
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Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je
zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
16. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu
lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku
obrotowym.
17. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem
przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie
posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być
wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego
środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są
obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować
uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem
obrad.
18. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 17 powyżej, a
na posiedzeniu obecnych jest co najmniej trzech jej członków.
19. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość
porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób
będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów
uchwał.
20. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne
jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
21. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos
na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie
nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
22. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich
członków Rady.
23. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie większość 3/4 głosów
oddanych w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub
postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
24. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie
Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady
Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
25. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na
posiedzeniu.
26. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami wynikającymi z przepisów prawa lub pozostałych
postanowień Statutu należy:
1) emisja obligacji;
2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień
osobistych;
3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
4) zatwierdzanie Planu Realizacji wspólnego przedsięwzięcia i Budżetu Spółki oraz ich zmian;
5) wybór biegłego rewidenta Spółki;
6) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie całości lub części praw własności
intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych i znaków towarowych, w tym na
zawarcie umowy licencji wyłącznej upoważniającej do korzystania z wyżej wymienionych praw
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7) wyrażenie zgody na nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości lub udziałem
w nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w tym prawie, a także
obciążanie powyższych;
8) wyrażanie zgody na zaciąganie długu o wartości równej lub przekraczającej jednorazowo lub w
okresie kolejnych 12 miesięcy 5.000.000 zł lub jej równowartości wyrażonej w innej walucie
według stanu na dzień dokonania tej czynności, w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych
ze sobą transakcji w okresie jednego roku obrotowego, chyba że zobowiązanie takiej jest
zaplanowane w budżecie przyjętym na dany rok obrotowy lub jest związane ze zwykłym tokiem
działalności Spółki;
9) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa
w innych spółkach lub podmiotach, w tym przystępowanie do spółek osobowych i zbywanie ogółu
praw i obowiązków w tych spółkach, rezygnację z prawa poboru udziałów lub akcji, nabycie i
zbycie jakichkolwiek papierów wartościowych, walut lub instrumentów finansowych w rozumieniu
przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności kontraktów terminowych i
opcji, z wyjątkiem nabycia walut w celu spłaty istniejących zobowiązań;
10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej lub spełnienie
jakiegokolwiek świadczenia w stosunku do członka Zarządu, Rady Nadzorczej, akcjonariusza
posiadającego powyżej 10% akcji Spółki lub z podmiotem powiązanym z tymi osobami w
rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, z wyłączeniem spółek zależnych od
Spółki oraz Browar w Niechanowie sp. z o.o., Przyjazne Państwo S.A.;
11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
27. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie
28. w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Do czasu podjęcia tej
uchwały, członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.
VII. PODZIAŁ ZYSKU SPÓŁKI
§ 15
1.

Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom.

2.

Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały przeznaczyć całość lub część zysku na tworzenie
kapitałów finansowych Spółki.

3.

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte,
zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

4.

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające
na wypłatę.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2017r.
§17
1.

Spółka
tworzy
kapitał
zapasowy
na
pokrycie
strat
jakie
mogą
powstać
w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co
najmniej 8 % zysku netto za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane do czasu, gdy kapitał
ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

2.

Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie.

3.

Do kapitału zapasowego przelewa nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez
akcjonariuszy.
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4.

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie jednakże część kapitału
zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na
pokrycie straty wykazane w sprawozdaniu finansowym.
§18

Spółka może tworzyć, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, inne fundusze przewidziane w
przepisach prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
1.

Rozwiązanie
Spółki,
na
podstawie
uchwały
Walnego
Zgromadzenia
lub
z innych powodów przewidzianych przepisami prawa następuje po przeprowadzeniu likwidacji
Spółki.

2.

Likwidacja
prowadzona
„w likwidacji”.

3.

Likwidacje przeprowadzają Członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia
postanowi inaczej.

jest

pod

firmą

Spółki

uzupełniona

wyrazami

§ 20
W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.”
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7.3

Definicje i objaśnienia skrótów

Definicje i objaśnienia skrótów
Akcje

wszystkie akcje Emitenta

Akcje Oferowane, Akcje serii
J, Akcje Nowej Emisji

nie mniej niż 1 (słowie: jednej) i nie więcej niż 1.177.915 (słownie: jeden
milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji
zwykłych imiennych serii J wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć
groszy) każda w kapitale zakładowym Spółki

Akcje Przyjaznego Państwa

1.194.743 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset
czterdzieści trzy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja spółki Przyjazne Państwo Spółka Akcyjna z siedzibą w
Lublinie (KRS: 0000862781)

ASO, NewConnect

Alternatywny System Obrotu na rynku NewConnect organizowany przez
GPW

Cena Emisyjna

Cena emisyjna Akcji Oferowanych ustalona mocą Uchwały emisyjnej na
kwotę 54,00 zł (pięćdziesiąt cztery złote 00/100)

Data Memorandum

Dzień publikacji Memorandum tj. 08 marca 2022 roku

Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dz. U. UE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dzień Połączenia

Dzień, w którym nastąpi wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku w drodze emisji
Akcji Połączeniowych

Dzień Roboczy

każdy dzień inny niż sobota oraz dzień uznany za wolny od pracy na
podstawie właściwych przepisów, który nie został uchwałą Zarządu KDPW
wyłączony przy obliczaniu terminów, a także każdy dzień, który na mocy
uchwały Zarządu KDPW został uznany za dzień, który należy uwzględnić
przy obliczaniu terminów

Emitent,
Spółka,
Przejmująca

Spółka

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. z siedzibą Tenczynku, wpisana do
rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000635590, posiadająca NIP:
9462662680, REGON: 367099511

EUR

Euro

GPW, Organizator ASO

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa, Grupa

Emitent wraz z podmiotami zależnymi od Emitenta

Inwestor

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, będąca akcjonariuszem Przyjaznego Państwa,
wskazana w Uchwale Emisyjnej

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
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Kodeks Spółek Handlowych,
Ksh, KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Komisja Europejska, KE

Komisja Europejska - organ wykonawczy Unii Europejskiej

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KPC

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Memorandum

Niniejsze memorandum informacyjne

Oferta Publiczna, Oferta

Oferta Akcji Oferowanych przeprowadzana na podstawie Memorandum, w
ramach oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oferta Publiczna wyłączona jest z obowiązku publikacji prospektu na
podstawie art. 1 ust 4 lite. B) Rozporządzenia Prospektowego.

Plan Połączenia

Plan połączenia uzgodniony w dniu 31 maja 2021 roku między
Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. jako Spółką Przejmującą oraz Doctor
Brew S.A. (nr KRS 0000714764) jako Spółką Przejmowaną. Zmieniony i
zaktualizowany aneksem z dnia 14 października 2021 roku

PLN, złoty, zł

złoty polski

Połączenie

Połączenie Emitenta ze spółką Doctor Brew S.A. (nr KRS 0000714764),
które nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji serii I
Emitenta

Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe

Prawo Przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Prawo Restrukturyzacyjne

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne

Prawo Upadłościowe

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Prezes UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przyjazne Państwo

Przyjazne Państwo S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Archidiakońska 9, 20113 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000862781

Rachunek
Wartościowych

Papierów

Rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi

Rachunek Zbiorczy

Zbiorczy rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 8a Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

Regulacje KDPW

Szczegółowe Zasady, Regulamin KDPW lub wszelkie inne obowiązujące
regulaminy i procedury przyjęte przez KDPW, określające sposób
powadzenia przez KDPW systemu depozytowo–rozliczeniowego
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Regulamin ASO

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w
brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca
2007 r., z późn. zm.

Regulamin KDPW

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w
sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
2003/125/WE i 2004/72/WE

Rozporządzenie Prospektowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE

Rozporządzenie w Sprawie
Kontroli Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w
sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw

Spółka Przejmowana, Doctor
Brew

Doctor Brew Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000714764, REGON: 369326359, NIP: 8992840195

Statut

Statut Emitenta

Szczegółowe
Działania KDPW

Zasady

Uchwała Emisyjna

Ustawa
o
rewidentach

Szczegółowe Zasady
Wartościowych

Działania

Krajowego

Depozytu

Papierów

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
pod firmą Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą w
Tenczynku z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie: podwyższenia kapitału
zakładowego przez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji otwartej,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w
całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji serii J do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu
biegłych

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ustawa o Covid

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ustawa
o
Obrocie
Instrumentami Finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa
o
ochronie
Konkurencji i Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o Ofercie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych
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Ustawa o PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa o CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa
o
Podatku
od
Czynności Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa
o
Podatku
Spadków i Darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

od

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Emitenta

Zarząd

Zarząd Emitenta
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