MEMORANDUM INFORMACYJNE

MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA S.A. Z SIEDZIBĄ W TENCZYNKU
sporządzone w związku z Ofertą Publiczną do 7.200 sztuk Obligacji na okaziciela Serii H
o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i Cenie emisyjnej równej wartości nominalnej
wynoszącej 1.000,00 złotych na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie

Firma inwestycyjna pośrednicząca
w Ofercie Publicznej:

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
ul. Waryńskiego 3A
00-645Warszawa

Tenczynek, 13 czerwca 2022 roku

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Wstęp
Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało przygotowane w związku z Ofertą Publiczną do 7.200
(słownie: siedem tysięcy dwieście) sztuk Obligacji na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) każda spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. z siedzibą w Tenczynku,
których łączna wartość nominalna i łączna wartość liczona według Ceny emisyjnej wyniesie do
7.200.000,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych).
Oferowanie Obligacji Serii H odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym Memorandum. Niniejsze Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o Obligacjach Serii H, ich Ofercie i Emitencie.

1. EMITENT
Firma pełna:
Firma skrócona:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:
Numer KRS:
REGON:
NIP:
Sąd Rejestrowy:

Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna
Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.
spółka akcyjna
Polska
Tenczynek
ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek
+48 12 257 91 66
kontakt@mpwiw.pl
www.mpwiw.pl
0000635590
365331458
9462662680
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. NAZWA (FIRMA) I SIEDZIBA LUB IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SIEDZIBA (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) OFERUJĄCEGO
Nie dotyczy - nie występuje oferujący w rozumieniu art. 2 lit. i) Rozporządzenia Prospektowego.

3. INFORMACJA O TYM, CZY DANE O WYEMITOWANYCH PRZEZ EMITENTA OBLIGACJACH, WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZAŃ
EMITENTA Z TYTUŁU TYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ STOPNIU ICH REALIZACJI ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

Emitent prawidłowo dokonał zgłoszenia do Rejestru zobowiązań emitentów prowadzonego przez
KDPW, wysokości zobowiązań wynikających z obligacji już wyemitowanych.

4. LICZBA,

RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OFEROWANYCH W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

Na podstawie niniejszego Memorandum oferuje się do 7.200 (słownie: siedem tysięcy dwieście)
Obligacji na okaziciela Serii H o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

5. PODMIOT UDZIELAJĄCY ZABEZPIECZENIA (GWARANTUJĄCY), ZE WSKAZANIEM ZABEZPIECZENIA
Obligacje wyemitowane zgodnie z Uchwałą Emisyjną, Warunkami Emisji oraz Ustawą o obligacjach będą
miały status Obligacji zabezpieczonych. Na Dzień Przydziału Obligacje Serii H będą niezabezpieczone.
Zabezpieczenia Obligacji zostaną ustanowione w przyszłości w terminach i na warunkach określonych
w Warunkach Emisji Obligacji, z zastrzeżeniem obowiązku wystawienia przez Emitenta Weksla i zawarcia
Umowy Wekslowej najpóźniej do Dnia Przydziału. Powyższe oznacza, że Obligacje Serii H zostaną
wydane przed datą ustanowienia wszystkich z zabezpieczeń.
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Obligacje zabezpieczone zostaną poprzez ustanowienie zabezpieczeń przez Emitenta. W ramach emisji
Obligacji Emitent będzie podmiotem udzielającym zabezpieczeń w postaci Weksla własnego i Umowy
Wekslowej, Hipoteki oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta, Zastawem
Rejestrowym na Środkach Trwałych na zasadach i w terminach wskazanych poniżej. Zabezpieczenia
będą zabezpieczać wszystkie Wierzytelności Zabezpieczone.
Dodatkowo, Obligacje zabezpieczone zostaną poprzez Zastaw Rejestrowy na Akcjach Emitenta, które są
własnością spółki Kresy sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem 0000150404, o kapitale zakładowym wynoszącym 105.000,00 zł
wpłaconym i wniesionym w całości, REGON: 011272141, NIP: 5261040165.
Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczeń Obligacji, warunków ich ustanawiania oraz
zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z przedmiotu tych zabezpieczeń określa punkt 4 Rozdziału IV
niniejszego Memorandum Informacyjnego.

6. CENA EMISYJNA (SPRZEDAŻY) OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALBO SPOSÓB JEJ USTALENIA ORAZ
TRYB I TERMIN UDOSTĘPNIENIA CENY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Cena emisyjna jednej Obligacji Serii H jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych).

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY I MEMORANDUM
Oferowanie Obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi
w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym
informacje o Obligacjach ich Ofercie Publicznej i Emitencie.

8. PRZEPIS USTAWY,
MEMORANDUM

ZGODNIE Z KTÓRYM OFERTA PUBLICZNA MOŻE BYĆ PROWADZONA NA PODSTAWIE

Obligacje oferowane na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego są oferowane na
podstawie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d
Rozporządzenia Prospektowego oraz w oparciu o art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości
prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga
oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta na
terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej stanowią nie mniej niż 1.000.000 euro i
mniej niż 2.500.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert
publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą
mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 2.500.000 euro.
Memorandum Informacyjne nie było weryfikowane ani zatwierdzane przez Komisję Nadzoru
Finansowego.

9. WSKAZANIE

NAZWY

(FIRMY)

I SIEDZIBY PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO W OFERCIE PUBLICZNEJ ORAZ

GWARANTÓW EMISJI

Firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie Publicznej:
Nazwa (firma):
Siedziba:
Adres:
Telefon:

Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Warszawa, Polska
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa
(+48 22) 201 11 30
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Fax:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

(+48 22) 201 11 29
biuro@pcdm.pl
www.pcdm.pl

Na dzień publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia
umowy o gwarancję emisji.

10. DATA

WAŻNOŚCI

MEMORANDUM

ORAZ DATA, DO KTÓREJ INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE

MEMORANDUM

ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W JEGO TREŚCI

Niniejsze Memorandum zostało opublikowane w dniu 13 czerwca 2022 r. Termin ważności niniejszego
Memorandum rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się: (i) z upływem dnia przydziału Obligacji,
lub (ii) z podaniem do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o odwołaniu Oferty Publicznej
Obligacji Serii H przeprowadzanej na podstawie niniejszego Memorandum. Informacje aktualizujące
zostały uwzględnione w jego treści do chwili publikacji niniejszego Memorandum w dniu 13 czerwca
2022 r.

11. 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 o Ofercie Publicznej każdy:
- nowy znaczący czynnik,
- istotny błąd,
- istotna niedokładność
odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę
papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem
Memorandum Informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania Obligacji, należy wskazać, bez
zbędnej zwłoki, w Suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Emitent jest obowiązany
niezwłocznie udostępnić Suplement do Memorandum Informacyjnego osobom, do których skierowana
jest Oferta Publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne,
a więc na stronach internetowych Emitenta: www.mpwiw.pl oraz PCDM: www.pcdm.pl.
Na mocy art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub
subskrypcję Obligacji przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody,
z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych po udostępnieniu Suplementu do
Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna
niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem
okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych
zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin
wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w Suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Za
zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapisy, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody
następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Obligacje. W myśl art. 37b
ust. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej Emitent może dokonać przydziału Obligacji nie wcześniej niż po
upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie lub subskrypcję Obligacji.
Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum
Informacyjnego lub Suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji Obligacji,
niewymagającą udostępnienia Suplementu do Memorandum Informacyjnego, Emitent może
udostępnić do publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych
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z publikacją Suplementu, w formie Komunikatu Aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione
Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: www.mpwiw.pl oraz PCDM: www.pcdm.pl.
W przypadku odwołania przez Emitenta Oferty Publicznej Obligacji ważność Memorandum kończy się z
dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób określony w art. 37b ust. 5
Ustawy o Ofercie.
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II.

CZYNNIKI RYZYKA

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy
instrumentów finansowych objętych niniejszym Memorandum Informacyjnym, a w szczególności
czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Spółki. Poniższy spis nie ma
charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Spółki
należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi
czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności
gospodarczej Spółki nie zostały w niniejszym Memorandum Informacyjnym opisane, mogą w skrajnych
sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet
utratą części zainwestowanego kapitału. Inwestor powinien być świadomy ryzyka, jakie niesie za sobą
inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym takie, które nie będą notowane w alternatywnym
systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą.

1. CZYNNIKI RYZYKA
EMITENTA

ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ FINANSOWĄ, DZIAŁALNOŚCIĄ

EMITENTA

ORAZ Z OTOCZENIEM

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. Cele strategiczne Grupy Kapitałowej zostały
opisane w punkcie 18 rozdziału V Memorandum.
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 marek Emitenta, która 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 lub wyniki Emitenta.
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
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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 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 pomimo dołożenia
przez Emitenta należytej staranności. 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.
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.
Produkcja oraz magazynowanie zapasu produktów przez spółki z Grupy Kapitałowej powinna być
skorelowana z sezonowością w sprzedaży produktów oferowanych w ramach Grupy Kapitałowej.
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 magazynowanym towarze. Ponadto, w skrajnych przypadkach, magazynowanie znacznej ilości
produktów może skutkować koniecznością organizacji oraz ponoszenia kosztów dodatkowej przestrzeni
magazynowej.
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
Ryzyko niekorzystnych warunków pogodowych
Ryzyko niekorzystnych warunków pogodowych jest bezpośrednio powiązane z ryzykiem sezonowości
sprzedaży, opisanym w punkcie 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 sprzyja 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 się
przeciwdziałać wskazanemu ryzyku poprzez dywersyfikacje swojej oferty produktowej, w tym
w szczególności poprzez wprowadzanie nowych produktów o wysokim stężeniu alkoholu.
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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.
Opóźnienia w dostawie mogą ponadto powstawać na skutek opóźnień w produkcji własnej oraz zleconej
podmiotom trzecim. Emitent ogranicza ryzyko wystąpienia opóźnień w produkcji na pięciu poziomach:
−

moce produkcyjne - stała modernizacja i rozbudowa istniejących mocy produkcyjnych aktywów
produkcyjnych,

−

ludzie - zatrudnianie najlepszych specjalistów z branży, rozbudowa zespołu i stałe podnoszenie
kwalifikacji zawodowych,

−

procesy - wdrożenie najwyższych standardów, stały monitoring i aktualizacja procesów
produkcji zarówno własnej jak i zleconej,

−

płynność finansowa – skuteczne zarządzanie przepływami pieniężnymi, mające kluczowe
znaczenie w sytuacji współpracy z podwykonawcami oraz dostawcami towarów, w tym
implementacja systemu przedpłat celem spełnienia oczekiwań klientów co do terminów
i wolumenów dostaw,

−

dywersyfikacja - Emitent stosuje strategię dywersyfikacji, jeśli chodzi o produkcję zleconą,
prowadzi audyty produkcji zleconej jak również stale rozbudowuje własne moce produkcyjne
bilansując tym samym produkcję zleconą.

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. Koncepcje produktów opracowane 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
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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.
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.
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 działalności, 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 osłabiać 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.
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
Emitenta oraz Grupy Kapitałowej zgodnie z jej założeniami jednak wymagać będzie poszerzenia bazy
kapitałowej, co Emitent zamierza realizować poprzez pozyskanie zewnętrznego finansowania dłużnego,
w tym emisję obligacji oraz kredyty bankowe. Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku niepozyskania
zakładanej kwoty w ramach emisji Obligacji Emitent spotka się z trudnościami w pozyskaniu
dodatkowego finansowania w zakresie niezbędnym do realizacji zakładanych celów rozwojowych Grupy
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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.
Ryzyko związane z zobowiązaniami spółek Grupy Kapitałowej
Spółki Grupy Kapitałowej posiadają istotne zobowiązania związane z finansowaniem ich działalności,
w tym o charakterze opcyjnym opisane w punkcie 12 Rozdziału V niniejszego Memorandum oraz inne
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 lub niepozyskania
finansowania dłużnego na spłatę bieżących zobowiązań dana spółka Grupy Kapitałowej nie będzie
w stanie realizować terminowo całości lub części swoich zobowiązań, co może skutkować materializacją
ryzyk związanych z utratą płynności finansowej lub upadłością.
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.
Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta
Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do regulowania 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 powodu 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
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niewypłacalności Emitenta Obligatariusze mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków
lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie Obligacji 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 zawieranymi przez Emitenta umowami cywilnoprawnymi w kontekście praw
autorskich
Spółki Grupy Kapitałowej nawiązując współpracę z poszczególnymi członkami zespołu danej spółki
realizują prace również w oparciu o umowy cywilnoprawne: umowy o świadczenie usług, umowy
zlecenia lub umowy o dzieło. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawa własności intelektualnej
wytworzone w toku ich wykonywania nie przysługują z mocy samego prawa zleceniodawcy lub
zamawiającemu, a wymagają odrębnego, wyraźnego przeniesienia.
Mając na uwadze, że istotne aktywo Grupy Kapitałowej stanowią receptury i procesy produkcji alkoholi,
a także materiały związane z prowadzonymi działaniami promocyjnymi, wobec zawiłości i zmian
w interpretacji przepisów z obszaru własności intelektualnej nie można wykluczyć ryzyka występowania
przeciwko Grupie Kapitałowej z roszczeniami związanymi z prawami autorskimi.
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 organy, w tym sankcjom o charakterze finansowym.
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.
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
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Grupy kapitałowej, a ewentualny brak wprowadzenia takich zmian na osiąganą marżę, co może
negatywnie wpłynąć na działalność Grupy Kapitałowej i jej sytuację finansową.
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.
Ryzyko związane z kluczowym akcjonariuszem
Zbycie przez Prezesa Zarządu Emitenta - Janusza Palikota akcji Spółki lub brak jego wsparcia dla Grupy
Kapitałowej w ramach funkcji pełnionych w organach Emitenta oraz spółek Grupy Kapitałowej
w przyszłości może mieć niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i na wyniki Emitenta lub
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.
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, których zestawienie
zawarte jest w punkcie 12 rozdziału V Memorandum. 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 obligatariuszy, bezpośrednio lub przez administratorów
zabezpieczeń.
Dodatkowo, w przypadku naruszenia kowenantów określonych w warunkach emisji poszczególnych serii
obligacji, obligatariusze mogą żądać i przedterminowego wykupu.
Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi
W prowadzonej działalności gospodarczej Emitent zawiera i będzie zawierał transakcje z podmiotami,
które są powiązane z Emitentem. Transakcje te związane są przede wszystkim z procesem produkcji
i dystrybucji produktów Grupy Kapitałowej lub jego finansowaniem – w tym zakresie zawierane są
umowy pomiędzy poszczególnymi spółkami Grupy Kapitałowej. 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 współpracuje z doradcami
podatkowymi celem minimalizacji tego ryzyka.
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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
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.
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.
Ryzyko związane z zobowiązaniami Doctor Brew S.A. i Doctor Brew sp. z o.o.
Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka wstąpiła 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 jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania Doctor Brew
S.A., a zobowiązania Grupy Kapitałowej ulegną zwiększeniu również o zobowiązania Doctor Brew sp.
z o.o. w tym opisane w punkcie 12 rozdziału V niniejszego Memorandum zobowiązania opcyjne. 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.
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
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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.
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 COVID-19
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 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.
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Działalność Emitenta uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w szczególności od: stopy
wzrostu produktu krajowego brutto, 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.
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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.
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.
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
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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.
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.
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.
Ryzyko związane ze zmianą trendów na rynku alkoholu
W ostatnich latach branża alkoholowa, jak również cały rynek napojów, podlega dynamicznym zmianom.
Zmianom uległa zarówno struktura rynku (dzięki powstawaniu nowych produktów), modele biznesu
oraz warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Coraz większe znaczenie na tym rynku zyskuje wartość
emocjonalna oraz symbolika produktu.
Strategia działalności opracowana przez Emitenta zawiera dwa elementy pozwalające na ograniczenie
tego ryzyka. Po pierwsze Emitent cały czas rozszerza swoją ofertę produktową, co pozwala na szybszą
reakcję na zmiany pojawiające się na rynku. Po drugie Spółka i zaangażowane w jej działanie osoby
(zarówno pracownicy jak i akcjonariusze) już teraz wyznaczają nowe trendy na rynku alkoholu poprzez
wykorzystanie swojej siły marketingowej w social media.
Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi
Wobec Doctor Brew sp. z o.o. toczą się postępowania sądowe, które mogą mieć istotny wpływ na
działalność i wyniki finansowe Doctor Brew sp. z o.o. W punkcie 11 rozdziału V niniejszego Memorandum
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opisane zostały postępowania sądowe w których Doctor Brew sp. z o.o. jest stroną. Powstałe spory lub
roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Doctor Brew sp. z o.o., a w konsekwencji na
jej wyniki finansowe.
Powyższe wymaga uwzględnienia gdyż Doctor Brew sp. z o.o. jest spółka zależną Emitenta, wobec czego
prowadzone w stosunku do Doctor Brew sp. z o.o. sprawy sądowe mogą mieć wpływ na wyniki
finansowe Emitenta.
Nie można wykluczyć ryzyka, iż Emitent lub spółka z Grupy Kapitałowej stanie się stroną postępowania
sądowego, co może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe lub wizerunek Emitenta lub spółki z Grupy
Kapitałowej.
Ryzyko związane z finansowaniem dłużnym
Emitent w prowadzonej działalności gospodarczej finansuje się długo- oraz krótkoterminowym
kapitałem obcym. Posiadany dług obliguje Spółkę do systematycznego dokonywania płatności odsetek
i rat kapitałowych. Należy mieć zatem na uwadze, iż w przypadku zmniejszenia przepływów pieniężnych
z działalności operacyjnej, np. ze względu na:
(i) spadek popytu na produkty Spółki lub
(ii) konieczność obniżenia ich ceny lub
(iii) pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, może zrealizować się ryzyko nieterminowego regulowania
zobowiązań przez Spółkę.
Nieodpowiednio dobrana struktura finansowania może także prowadzić do spadku rentowności Spółki
ze względu na ponoszone koszty finansowe. Istnieje także ryzyko ograniczenia dostępności finansowania
zewnętrznego. Realizacja ryzyka mogłaby negatywnie wpłynąć na działalność, perspektywy rozwoju,
sytuację finansową lub wyniki Spółki. Emitent kontroluje strukturę kapitałową, w celu utrzymania jej na
optymalnym poziomie.
Ryzyko związane z zapewnieniem źródeł finansowania działalności
Zwiększanie skali działalności Emitenta wymaga w szczególności zapewnienia źródeł finansowania. Brak
dostępu do wystarczających zasobów służących finansowaniu działalności, tj. kapitałów własnych oraz
finansowania dłużnego, w szczególności środków z emisji obligacji oraz udzielanych Spółce pożyczek,
może doprowadzić do niewykonania przyjętych planów sprzedażowych lub niewdrożenia nowych
produktów. Częściowa lub całkowita realizacja tego ryzyka może negatywnie wpłynąć na przyszłą
sytuację majątkową i gospodarczą Spółki, a także jej pozycję rynkową. W dotychczasowej historii
działalności Spółka nie napotkała na istotne lub trwałe ograniczenia w pozyskiwaniu źródeł
finansowania.
Ryzyka zdarzeń katastroficznych, ryzyka wyjątkowe
Charakter prowadzonej działalności oraz dotychczasowe doświadczenie wskazują na niewielką
możliwość wpływu czynników nadzwyczajnych na aktywność biznesową Spółki. Nie można jednak
wykluczyć, że ewentualne:
(i) działania wojenne,
(ii) działania o charakterze terrorystycznym,
(iii) zjawiska epidemiologiczne oraz
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(iv) czynniki przyrodnicze i inne zdarzenia katastroficzne mogą długotrwale wpłynąć na zachowania
klientów lub na poprawność działania infrastruktury technicznej Spółki.
Efekty tych zjawisk mogą wpłynąć zarówno na zdolność Spółki do pozyskiwania nowych klientów, jak
i na zdolność dotychczasowych klientów do obsługi posiadanych wobec Spółki zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek.
Ryzyko związane z wzrostem inflacji
Przychody Emitenta mogą ulec obniżeniu w przypadku spadku siły nabywczej konsumentów, na którą
negatywnie wpłynąć może wzrost stopy inflacji, oznaczający wzrost cen dóbr i usług. Nasilenie inflacji
może być powodowane wieloma czynnikami, takimi jak wzrost wielkości zagregowanego popytu lub
ekspansywną polityką banku centralnego. Sytuacja ta może mieć negatywny wpływ na zdolność
Emitenta do regulowania swoich zobowiązań w związku z ewentualnym spadkiem przychodów w tym,
spłaty zobowiązań z tytułu emisji Obligacji.
Ryzyko związane z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy
W związku z wybuchem wojny i nałożonymi sankcjami doszło do znaczących zmian w gospodarce
światowej. Trwający aktualnie konflikt w Ukrainie i związana z nim wysoka niepewność bez wątpienia
będzie miała negatywny wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce. W związku z nałożonymi sankcjami
na Rosję doszło do zmian na rynkach surowcowych, m. in. ceny ropy i gazu osiągają rekordowe
notowania. Powyższe m. in. przełoży się na wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jak
i kosztów życia. Napięta sytuacja geopolityczna i ryzyko wyższej inflacji mogą przełożyć się na spadek
popytu na produkty oferowane przez Emitenta.

2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM
Adekwatność inwestycji w Obligacje komercyjne wobec potrzeb i wiedzy Inwestora
Każdy Inwestor rozważający inwestycję w Obligacje powinien oszacować, czy jest ona dla niego
w danych okolicznościach odpowiednia. W szczególności, każdy Inwestor powinien:
- posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz
korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje;
- posiadać dostęp do, oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających
dokonanie oceny, w kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz
wpływu inwestycji w Obligacje na jego ogólny portfel inwestycyjny;
- posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów
ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje;
- w pełni rozumieć Warunki Emisji Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych; oraz
- 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 ryzyk.
Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez osoby, które potencjalnie dokonają inwestycji
w Obligacje, podlega przepisom regulującym inwestycje lub ocenie albo regulacjom przyjętym przez
określone organy. Każda osoba rozważająca inwestycję w Obligacje powinna skonsultować się ze swoimi
doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:
- Obligacje stanowią dla niej inwestycję zgodną z prawem;
- Obligacje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz
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- obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Obligacji przez taką osobę.
Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów.
Każdy Obligatariusz jest narażony na ryzyko niewywiązania się Emitenta z zobowiązań wynikających
z warunków Obligacji, w tym z zobowiązania do terminowej wypłaty Odsetek oraz do zwrotu wartości
nominalnej Obligacji w dniu wykupu.
Ryzyko naruszenia przepisów w związku z ofertą publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji
W przypadku 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 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:
(i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo
przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
(ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej
prowadzenia, lub
(iii) 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.
Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach (i) – (iii), także
w przypadku gdy:
(i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na
podstawie tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów,
(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu
prawnego emitenta,
(iii) 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
(iv) 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,
i ich stosowanie przez Komisję może być wielkokrotne.
W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia
przepisów Ustawy regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej.
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Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów
Zgodnie z zapisami niniejszego Memorandum, Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany
terminów Oferty Publicznej Obligacji, w tym wydłużenia terminu przyjmowania zapisów na Obligacje.
W takim przypadku, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie
Komunikatu Aktualizującego do Memorandum Informacyjnego. Informacja zostanie przekazana do
publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum. Wydłużenie terminu
przyjmowania zapisów na oferowane Obligacje może spowodować zamrożenie na pewien okres
środków finansowych wniesionych przez Inwestorów w formie dokonanych wpłat na Obligacje.
Ryzyko związane z zawieszeniem lub odstąpieniem od przeprowadzania Oferty Publicznej
Zarząd Emitenta może podjąć uchwałę o zawieszeniu Oferty Publicznej Obligacji albo odstąpieniu od
przeprowadzania Oferty Publicznej Obligacji w każdym czasie, jeśli w ocenie Zarządu wystąpi taka
potrzeba.
W przypadku ewentualnego zawieszenia Oferty Publicznej Obligacji stosowna informacja zostanie
podana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie Suplementu do Memorandum w sposób,
w jaki zostało opublikowane Memorandum. Jeśli decyzja o zawieszeniu zostanie podjęta w trakcie
trwania subskrypcji, złożone zapisy oraz dokonane wpłaty uważane są nadal za ważne, jednakże
Inwestorowi będzie wówczas służyło uprawnienie do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na
nabycie Obligacji, w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia udostępnienia Suplementu do
Memorandum. Zawieszenie Oferty Publicznej Obligacji spowoduje przesunięcie terminów Oferty
Publicznej Obligacji, w tym terminu przydziału Obligacji.
W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej, Inwestorom, którzy wyrazili zgodę i opłacili zapisy,
a następnie złożyli oświadczenie o odstąpieniu od zapisu, zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez
nich środków na rachunki bankowe wskazane przez Inwestorów w Formularzach Zapisu, w terminie 7
(siedmiu) Dni Roboczych od dnia decyzji Emitenta o zawieszeniu Oferty Obligacji. Zwrot powyższych
kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.
W przypadku ewentualnego odstąpienia od Oferty Publicznej Obligacji Emitent poinformuje o tym fakcie
poprzez zamieszczenie informacji o odstąpieniu od Oferty Publicznej w sposób, w jaki zostało
udostępnione do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjne. W przypadku odstąpienia od
Oferty Publicznej Obligacji w trakcie jej trwania Inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, zostanie
dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków w sposób określony przez Inwestora w zapisie,
w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia ogłoszenia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty
Publicznej Obligacji. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.
Ryzyko związane z niewłaściwym wypełnieniem oraz nieopłaceniem zapisu na Obligacje
Emitent pragnie podkreślić, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia
Formularza Zapisu na Obligacje ponosi Inwestor. Zapis pomijający jakikolwiek z wymaganych elementów
może zostać uznany za nieważny. Brak wpłaty środków na Obligacje w terminie określonym
w Memorandum będzie powodować nieważność zapisu. Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą
liczbę Obligacji niż wskazana w zapisie nie oznacza nieważności zapisu, a powoduje, że będzie on
traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem
zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji).
Ryzyko związane z przydzieleniem Obligacji w mniejszej liczbie
Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie
z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Obligacji oferowanych, Obligacje zostaną przydzielone
według uznania Emitenta, w liczbie wskazanej przez Inwestora w Formularzu Zapisu, mniejszej liczbie
lub nieprzydzielenie takiemu Inwestorowi Obligacji w ogóle. Tym samym Inwestor nie jest uprawniony

str. 23

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek roszczeń zarówno w przypadku przydzielenia mu
mniejszej liczby Obligacji niż objęta zapisem, jak i nieprzydzielenia mu Obligacji w ogóle.
Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji
Zgodnie z Ustawą o obligacjach w razie likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu
wykupowi z mocy ustawy z dniem otwarcia likwidacji. W przypadku połączenia Emitenta z innym
podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu
wykupowi z mocy ustawy, o której mowa powyżej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta
z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o obligacjach, nie posiada uprawnień do ich emitowania.
Wcześniejszy wykup, niezależnie od uprawnienia Inwestorów do żądania wcześniejszego wykupu
w przypadkach określonych w Ustawie o obligacjach oraz w Warunkach Emisji, ma miejsce w przypadku
wydania przez sąd postanowienia o rozwiązaniu Emitenta albo podjęcia uchwały walnego zgromadzenia
Emitenta o rozwiązaniu Emitenta – z dniem wydania postanowienia o rozwiązaniu Emitenta lub podjęcia
uchwały walnego zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta.
Ponadto, Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji w sposób
szczegółowo opisane w Warunkach Emisji. W przypadku skorzystania przez Emitenta z ww. uprawnienia
Obligacje w zakresie, w jakim zostaną wykupione, ulegną umorzeniu, a tym samym Obligatariuszom nie
będą przysługiwały prawa wynikające z tych Obligacji, które zostaną wcześniej wykupione (w tym prawo
do wypłaty Odsetek od Obligacji) za cały okres, na który Obligacje zostały wyemitowane.
Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem obligacjami
Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do
przepisów prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Z uwagi na powyższe, posiadacze Obligacji
mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to
negatywnie wpłynąć na zwrot z zainwestowanego w Obligacje kapitału.
Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji
Zgodnie Warunkami Emisji Obligacji Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji w Dniu Wykupu
poprzez wypłatę Obligatariuszom środków pieniężnych w wysokości równej iloczynowi wartości
nominalnej jednej Obligacji i liczby Obligacji, powiększonej o naliczone Odsetki za ostatni Okres
Odsetkowy. Emitent zobowiązał się także do wypłaty kwoty Odsetek od Obligacji w ustalonych
terminach i wysokości. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Emitenta nie można wykluczyć
ryzyka związanego z brakiem wypłaty Odsetek, nieterminowym wykupem Obligacji przez Emitenta lub
też całkowitym brakiem możliwości ich wykupu przez Emitenta.
Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji stanowi zdarzenie, którego wystąpienie i trwanie będzie
uprawniać Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a tym samym każdy
z Obligatariuszy będzie mógł zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim wypadku Obligacje
będą podlegać wykupowi przed pierwotnie wskazanym terminem wykupu, a Emitent może być
narażony na ryzyko utraty płynności. Brak spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji może stanowić także
podstawę do ogłoszenia upadłości Emitenta. W takim przypadku wierzytelności Obligatariuszy z tytułu
Obligacji mogą zostać zaspokojone jedynie w części, bądź mogą zostać niezaspokojone w ogóle.
W przypadku braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji, Obligatariusze będą musieli dochodzić swych
roszczeń na drodze postępowania sądowego, co będzie generować po stronie Obligatariuszy związane
z tym koszty.
Ryzyko związane z modelem wyceny zabezpieczenia
Podmiot dokonujący odpowiednich kalkulacji w związku z oszacowaniem wartości zabezpieczenia
posiłkuje się modelem finansowym, który w mniemaniu osoby badającej będzie najlepiej odzwierciedlał
wartość przedmiotu zabezpieczenia. Może się także okazać, że użyte w modelu wartości wsadowe będą
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zniekształcać realną wartość przedmiotu zabezpieczenia. W związku z tym istnieje ryzyko, że wartość
przedmiotu zabezpieczenia może się okazać inna niż oczekiwana. Zarząd Emitenta minimalizuje
przedmiotowe ryzyko poprzez wybór podmiotu badającego, który posiada odpowiednie kompetencje
oraz zachowuje niezależność w swoich osądach i kalkulacjach.
Ryzyko związane z zmianą wartości przedmiotów zabezpieczenia
Emisja będzie posiadała szereg zabezpieczeń opisanych w Warunkach Emisji. Należy mieć na uwadze, że
w przypadku ewentualnej wymuszonej sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia, w sytuacji braku realizacji
przez Emitenta świadczeń z Obligacji, uzyskana stąd kwota może być niewystarczająca do zaspokojenia
wszystkich wierzytelności z tyt. Obligacji. Istnieje jednocześnie ryzyko, że Obligatariusze nie otrzymają
wierzytelności wynikających z Obligacji w pełnej wysokości, nawet w wyniku realizacji wszystkich
przedmiotów zabezpieczenia Obligacji.
Dodatkowo wskazać należy, iż wyceny przedmiotu zabezpieczenia dokonywane są na określoną datę
i nie ma gwarancji, że dane w nich zawarte nie ulegną zmianie. W szczególności istnieje ryzyko,
iż w wyniku zmian koniunktury i otoczenia rynkowego, wartość rynkowa przedmiotów zabezpieczenia
ulegnie obniżeniu.
Ryzyko związane z funkcjonowaniem Zgromadzenia Obligatariuszy i podejmowanymi decyzjami
Emitent w oparciu o przepisy Rozdziału 5 Ustawy o obligacjach ustanowił dla Obligacji Zgromadzenie
Obligatariuszy, które będzie funkcjonowało zgodnie z regulaminem Zgromadzenia Obligatariuszy,
zawartym w treści Warunków Emisji Obligacji. Ponieważ Zgromadzenie Obligatariuszy stanowi
reprezentację ogółu Obligatariuszy istnieje ryzyko, że poszczególny Obligatariusz nie będzie mógł
samodzielnie – bez współdziałania z innymi Obligatariuszami – zmienić postanowień Warunków Emisji
w porozumieniu z Emitentem, co może stać w sprzeczności z indywidualnym interesem Obligatariusza.
Ponadto istnieje także ryzyko, że uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w zakresie zmiany
Warunków Emisji będą sprzeczne z indywidualnym interesem Obligatariusza.
Ryzyko nie ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego nie zostały ustanowione
zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji. Zgodnie z Warunkami Emisji Emitent
zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczeń w określonych terminach, jednak nie można
kategorycznie wykluczyć, że terminy te nie zostaną dotrzymane, jak również, że w ogóle dojdzie do
ustanowienia zabezpieczeń. W myśl art. 74 ust. 3 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowił
zabezpieczeń w terminach wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie
Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.
Ryzyko związane z brakiem wprowadzenia obligacji do obrotu zorganizowanego
Emitent nie zamierza wprowadzić Obligacji do ASO na rynku Catalyst organizowanym przez GPW.
W związku z powyższym, po objęciu Obligacji przez Inwestorów, Emitent nie będzie podejmował kroków
w celu złożenia wniosku o wprowadzenie Obligacji na rynek Catalyst, co negatywnie wpływa na
możliwość sprzedaży obligacji na rynku wtórnym. Obligatariusze powinni liczyć się z ryzykiem, że w takiej
sytuacji sprzedaż Obligacji po satysfakcjonującej cenie, może być utrudniona lub wręcz niemożliwa.
Ryzyko opóźnienia utworzenia Ewidencji lub braku utworzenia Ewidencji Obligacji i rejestracji Obligacji
w Depozycie i nie powstania praw z Obligacji
Na podstawie art. 8 Ustawy o obligacjach i art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie prawa z Obligacji powstają
z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji prowadzonej przez Agenta Emisji. Agent Emisji tworzy Ewidencję
po spełnieniu wymogów będących przedmiotem weryfikacji dokonanej w zakresie określonym w art. 7a
ust. 4 pkt 1–3 Ustawy o Obrocie lub gdy ujawnione w toku weryfikacji nieprawidłowości lub niezgodności
zostały usunięte przez Emitenta albo nie zagrażają bezpieczeństwu obrotu ani interesom Inwestorów.
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Nie można więc wykluczyć powstania opóźnienia w utworzeniu Ewidencji, a w skrajnym przypadku nie
utworzenia przez Agenta Emisji Ewidencji i w konsekwencji nie zarejestrowania Obligacji w Depozycie.
Ryzyko związane z równorzędnym zabezpieczeniem kolejnych serii obligacji na Hipotece
Emitent przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji kolejnych serii obligacji. W przypadku
wyemitowania przez Emitenta kolejnych serii obligacji za pośrednictwem PCDM zabezpieczenia Obligacji
Serii H na Hipotece będą miały status zabezpieczenia równorzędnego dla wszystkich takich emisji, przy
czym łączna wartość nominalna wszystkich takich emisji, łącznie z emisją Obligacji Serii H, nie przekroczy
kwoty 80.000.000,00 (osiemdziesiąt milionów 00/100) zł, a suma zabezpieczeń ustanowionych dla
zabezpieczenia kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM będzie
wynosić każdorazowo nie mniej niż 150 % (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej
wszystkich takich emisji, łącznie z emisją Obligacji Serii H.
Emitent w Warunkach Emisji Obligacji Serii F oraz Obligacji Serii G przewidział możliwość ustanowienia
zabezpieczenia wspólnego oraz równorzędnego na Hipotece. Szczegółowy opis zabezpieczeń znajduje
się w punkcie 7 Warunków Emisji Obligacji.
Równorzędność obligacji wszystkich serii wyemitowanych przez Emitenta w tym Obligacji Serii F,
Obligacji Serii G oraz Obligacji Serii H za pośrednictwem PCDM oznacza, że kwoty uzyskane
z zaspokojenia z udzielonych zabezpieczeń będą rozdzielane proporcjonalnie na wszystkie obligacje
wyemitowane w ramach powyższego planu i w stosunku do egzekwowanych jednocześnie
wierzytelności.
Powyższe może spowodować, że Hipoteka na Nieruchomości nie będzie zabezpieczeniem
wystarczającym dla pokrycia całości roszczeń Obligatariuszy wszystkich z wyemitowanych przez
Emitenta Obligacji. Tym samym zachodzi ryzyko, że okaże się niemożliwe zaspokojenie roszczeń
przysługujących wszystkim Obligatariuszom.
Ryzyko związane z równorzędnym zabezpieczeniem kolejnych serii obligacji na Zastawie Rejestrowym na
Środkach Trwałych
Emitent przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji kolejnych serii obligacji. W przypadku
wyemitowania przez Emitenta kolejnych serii obligacji za pośrednictwem PCDM zabezpieczenia Obligacji
Serii H na Zastawie Rejestrowym na Środkach Trwałych będą miały status zabezpieczenia
równorzędnego dla wszystkich takich emisji, przy czym łączna wartość nominalna wszystkich takich
emisji, łącznie z emisją Obligacji Serii H, nie przekroczy kwoty 70.000.000,00 (siedemdziesiąt milionów
00/100) zł, a suma zabezpieczeń ustanowionych dla zabezpieczenia kolejnych serii obligacji
wyemitowanych przez Emitenta za pośrednictwem PCDM będzie wynosić każdorazowo nie mniej niż
150 % (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej wszystkich takich emisji, łącznie z emisją
Obligacji Serii H.
Emitent w Warunkach Emisji Obligacji Serii H przewidział możliwość ustanowienia zabezpieczenia
wspólnego oraz równorzędnego na Zastawie Rejestrowym na Środkach Trwałych. Szczegółowy opis
zabezpieczeń znajduje się w punkcie 7 Warunków Emisji Obligacji.
Równorzędność obligacji wszystkich serii wyemitowanych przez Emitenta w przyszłości w tym Obligacji
Serii H za pośrednictwem PCDM oznacza, że kwoty uzyskane z zaspokojenia z udzielonych zabezpieczeń
będą rozdzielane proporcjonalnie na wszystkie obligacje wyemitowane w ramach powyższego planu
i w stosunku do egzekwowanych jednocześnie wierzytelności.
Powyższe może spowodować, że Zastaw Rejestrowy na Środkach Trwałych nie będzie zabezpieczeniem
wystarczającym dla pokrycia całości roszczeń Obligatariuszy wszystkich z wyemitowanych przez
Emitenta Obligacji. Tym samym zachodzi ryzyko, że okaże się niemożliwe zaspokojenie roszczeń
przysługujących wszystkim Obligatariuszom.
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Ryzyko uznania Zastawu Rejestrowego na Akcjach Emitenta za bezskuteczny
Zgodnie z art. 130 ustawy Prawo Upadłościowe sędzia-komisarz na wniosek syndyka uzna za
bezskuteczne w stosunku do masy upadłości obciążenie majątku upadłego zastawem rejestrowym,
jeżeli upadły nie był dłużnikiem osobistym zabezpieczonego wierzyciela, a obciążenie to zostało
ustanowione w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i w związku z jego
ustanowieniem upadły nie otrzymał żadnego świadczenia lub otrzymał świadczenie, które jest
niewspółmiernie niskie do wartości udzielanego zabezpieczenia.
Emitent stwierdza, że zapłaci Akcjonariuszowi Emitenta za możliwość ustanowienia Zastawu
Rejestrowego na Akcjach Emitenta wynagrodzenia w wysokości 1 % wartości zabezpieczania rocznie.
Powyższe oznacza, że w przypadku ogłoszenia upadłości Akcjonariusza Emitenta, istnieje ryzyko uznania
Zastawu Rejestrowego na Akcjach Emitenta za bezskuteczny w stosunku do masy upadłości z powodu
np. uznania, że świadczenie, które otrzyma Akcjonariusz Emitenta jest niewspółmiernie niskie do
wartości udzielonego zabezpieczenia. W takim wypadku, Obligatariusze Serii H nie będą mogli zaspokoić
swoich roszczeń z przedmiotu Zastawu Rejestrowego na Akcjach Emitenta.
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III. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W MEMORANDUM
1. OŚWIADCZENIE EMITENTA
Nazwa (firma):
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.
Tenczynek
ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek
+48 12 257 91 66
kontakt@mpwiw.pl
www.mpwiw.pl

Spółka jest podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie informacje zamieszczone w Memorandum
Informacyjnym.
Osoby działające w imieniu Spółki są osoby fizyczne:
(i) Janusz Palikot

Prezes Zarządu

(ii) Tomasz Nietubyć

Wiceprezes Zarządu

(iii) Tomasz Czechowski

Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie osób działających w imieniu Spółki
stosownie do Rozporządzenia w sprawie Memorandum Informacyjnego
Działając w imieniu Spółki będąc odpowiedzialnym za wszystkie informacje zamieszczone
w Memorandum Informacyjnym, niniejszym oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą
informacje 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
MARIAN
PALIKOT

Elektronicznie
Tomasz
podpisany przez
Czechowski
Czechowsk Tomasz
Data: 2022.06.13
17:16:15 +02'00'
i

_______________

Tomasz Elektronicznie
podpisany przez
Witold
Witold Tomasz
Nietubyć
Data: 2022.06.13
Nietubyć 16:19:45 +02'00'
_______________

Janusz Palikot

Tomasz Nietubyć

Tomasz Czechowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Elektronicznie
podpisany przez JANUSZ
MARIAN PALIKOT
Data: 2022.06.13
15:48:12 +02'00'

_______________
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2. OŚWIADCZENIE PCDM
Nazwa (firma):
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Fax:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Warszawa, Polska
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa
(+48 22) 201 11 30
(+48 22) 201 11 29
biuro@pcdm.pl
www.pcdm.pl

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych
przez Spółkę sporządził przy dołożeniu należytej staranności i jest odpowiedzialny za następujące
części Memorandum:
(i)

Rozdział IV - Dane o emisji – pkt 16.

Osobami działającymi w imieniu Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. są osoby fizyczne:
(i) Piotr Teleon
(ii) Adam Narczewski

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie osób działających w imieniu PCDM
stosownie do Rozporządzenia w sprawie Memorandum Informacyjnego
Działając w imieniu Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska,
oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach Memorandum, za
które Prosper Capital Dom Maklerski S.A. ponosi odpowiedzialność, są zgodne ze stanem
faktycznym i nie pomijają niczego, co mogłoby wpłynąć na ich znaczenie, w szczególności są
prawdziwe, rzetelne i kompletne.
Dokument
podpisany
przez Piotr
Teleon
Data:
2022.06.13
15:20:56
CEST
_______________

_______________

Piotr Teleon

Adam Narczewski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Dokument
podpisany przez
Adam Maciej
Narczewski
Data:
2022.06.13
15:17:37 CEST
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IV. DANE O EMISJI
Obligacje oferowane na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego są oferowane na
podstawie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d
Rozporządzenia Prospektowego oraz w oparciu o art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie Publicznej jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie.
Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, na okaziciela, zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy
o obligacjach nie mającym formy dokumentu, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest
dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczenia pieniężnego
polegającego na zapłacie wartości nominalnej Obligacji i Odsetek na zasadach i w terminach określonych
w pkt. 3.4. niniejszego Memorandum.
Na podstawie art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu
w Ewidencji osób uprawnionych z Obligacji prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom
wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z Obligacji. Po rejestracji Obligacji w Depozycie
płatności kwot z tytułu posiadania Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW na rachunki
inwestycyjne Obligatariuszy, na których zostały zdeponowane posiadane Obligacje. W przypadku gdy
Inwestor nie złożył dyspozycji deponowania Obligacji na swoim indywidulanym rachunku papierów
wartościowych, wypłata świadczeń będzie dokonywana na jego rachunek bankowy wskazany w treści
Formularza Zapisu.
Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Spółki w wykonaniu
przepisów Ustawy o obligacjach będą przekazywane, zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o obligacjach,
w postaci drukowanej, do Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Emitent nie planuje wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO.
Po dokonaniu przydziału Obligacji Prosper Capital Dom Maklerski S.A. utworzy Ewidencję Obligacji.

1. SZCZEGÓŁOWE

OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI EMITOWANYCH PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA , WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO
PRZENOSZENIA PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH

Przedmiotem Oferty Obligacji Serii H jest do 7.200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) sztuk Obligacji na
okaziciela Serii H każda, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
Wartość nominalna jednej Obligacji:

1.000,00 zł

Łączna wartość nominalna Obligacji:

7.200.000,00 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji:

1.000,00 zł

Łączna Cena emisyjna Obligacji:

7.200.000,00 zł

Oferta Obligacji nie jest podzielona na transze.
Obligacje Serii H nie inkorporują żadnych uprzywilejowań.
Poza świadczeniami polegającymi na wypłacie Odsetek oraz wypłacie wartości nominalnej Obligacji
przedstawionych do wykupu, z Obligacjami Serii H nie są związane żadne dodatkowe świadczenia.
Obligacje Serii H będą zabezpieczone.
Zbywalność Obligacji Serii H nie jest ograniczona.
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2. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o obligacjach, uchwała nr 03/06/2022 Rady Nadzorczej
Spółki z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenie zgody na emisję Obligacji Serii H oraz uchwała nr
03/06/2022 Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie emisji Obligacji Serii H.
2.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji obligacji
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Obligacji jest Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza Spółki
na podstawie § 14 ust. 26 pkt 1) Statutu Spółki wyraziła zgodę na emisję Obligacji.
2.2. Daty i formy podjęcia decyzji o emisji obligacji, z przytoczeniem jej treści
Obligacje Serii H emitowane są na podstawie uchwały nr 03/06/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13
czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenie zgody na emisję Obligacji Serii H oraz uchwały nr 03/06/2022
Zarządu Spółki z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie emisji Obligacji Serii H.
Uchwała nr 03/06/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenie zgody
na emisję Obligacji Serii H oraz uchwała nr 03/06/2022 Zarządu Emitenta z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie emisji Obligacji Serii H stanowi Załącznik 6 niniejszego Memorandum Informacyjnego.

3. WSKAZANIE WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW Z OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Obligacje uprawniają do następujących świadczeń:
(i)

świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty Odsetek na warunkach
podanych poniżej i innych świadczeń opisanych w pkt 6 Warunków Emisji,

(ii)

świadczenia pieniężnego polegającego na wykupie Obligacji – zapłacie kwoty
odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji na warunkach i w terminach określonych
poniżej, albo świadczenia pieniężnego polegającego na wcześniejszym wykupie Obligacji
na warunkach i terminach określonych poniżej.

Zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach Obligacje podlegają zarejestrowaniu w Depozycie papierów
wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Na podstawie art. 3 ust. 21
Ustawy o Obrocie Depozyt papierów wartościowych prowadzony jest przez KDPW.
W myśl art. 7a ust 7a Ustawy o Obrocie prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji
osób uprawnionych z Obligacji prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej
Ewidencji jako osoby uprawnione z Obligacji.
Po dokonaniu przydziału Obligacji Prosper Capital Dom Maklerski S.A. utworzy Ewidencję Obligacji
i będzie ją prowadził do czasu rejestracji Obligacji w Depozycie.
Po rejestracji Obligacji w Depozycie świadczenia pieniężne z tytułu wypłaty Odsetek i wykupu Obligacji
będą realizowane przez Emitenta za pośrednictwem KDPW zgodnie z Regulaminem KDPW
i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Wypłata świadczeń zostanie dokonana za pośrednictwem
KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki inwestycyjne Obligatariuszy, poprzez uznanie rachunku
pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.
W przypadku gdy Inwestor nie złożył dyspozycji deponowania Obligacji na swoim indywidulanym
rachunku papierów wartościowych, wypłata świadczeń będzie dokonywana na jego rachunek bankowy
wskazany w treści Formularza Zapisu. Wypłata świadczeń nastąpi przez dom maklerski prowadzący, na
podstawie zawartej z Emitentem umowy, zbiorczy rachunek papierów wartościowych, gdzie zapisane
będą Obligacje Inwestorów, którzy nie złożyli dyspozycji deponowania Obligacji. W przypadku zmiany
rachunku bankowego Obligatariusza musi on poinformować o tej zmianie w sposób odpowiadający
zasadom stosowanym przez dom maklerski prowadzący zbiorczy rachunek papierów wartościowych.
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Uprawnionymi do świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek za dany Okres Odsetkowy będą ci Obligatariusze,
którzy będą posiadali Obligacje w dniu ustalenia praw do Odsetek za ten Okres Odsetkowy,
a uprawnionymi do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji będą ci Obligatariusze, którzy będą posiadali
Obligacje w dniu ustalenia praw do Odsetek za ostatni Okres Odsetkowy.
Dzień ustalenia praw do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek albo
wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych
przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego.
Dzień ustalenia praw do otrzymania przez Obligatariusza świadczenia z tytułu wykupu Obligacji
przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem ostatniego Okresu Odsetkowego.
Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą płatne w dniu będącym co do zasady jednocześnie ostatnim
dniem danego Okresu Odsetkowego. Jeżeli jednak ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego
przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, dniem wypłaty Odsetek będzie kolejny Dzień Roboczy
przypadający po ostatnim dniu Okresu Odsetkowego, przy czym Obligatariuszom nie będzie
przysługiwać prawo żądania dodatkowych odsetek, odszkodowań lub jakichkolwiek innych
dodatkowych płatności.
Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego
rachunek, na który zostaną przekazane środki pieniężne stanowiące przedmiot świadczenia.
Uprawnionych do świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu Obligacji, które spełniane są po terminie ich
wykupu, ustala się każdorazowo według stanu na drugi dzień roboczy po dniu, w którym kwota
świadczenia została przekazana podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych.
Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji prawa z Obligacji nie mogą być
przenoszone.
W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne
pokrycie zobowiązań z Obligacji należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych
proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności:
(i)

Odsetki z tytułu opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji;

(ii)

Odsetki;

(iii)

wartość nominalna.

W przypadkach niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią spełnienie świadczeń pieniężnych
z Obligacji zgodnie z określonymi zasadami i w terminach, w szczególności w przypadku zmian przepisów
stosownych ustaw lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy,
Emitent ustali inne dni ustalenia praw do świadczeń z Obligacji w taki sposób, aby nowe terminy były
w jak największym stopniu zbliżone do terminów, które ulegną zmianie.
Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom
podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.
Wszelkie świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji będą wypłacane przez Emitenta w złotych
polskich.
Z Obligacjami nie są związane żadne świadczenia niepieniężne.
Zbywalność Obligacji jest nieograniczona.
Za zobowiązania wynikające z Obligacji Spółka odpowiada całym swoim majątkiem.
Termin przedawnienia roszczeń z tytułu Obligacji wynosi 10 (dziesięć) lat.
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Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie,
w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie
Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również
w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 (trzy) dni.
Stosownie do art. 74 ust. 3 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowił zabezpieczeń w terminach
wskazanych w Warunków Emisji Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu
wykupowi.
Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o obligacjach w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają
natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu.
Obligatariusz ma prawo do żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części posiadanych przez
siebie Obligacji, a Emitent zobowiązany jest dokonać wcześniejszego wykupu tych Obligacji także
w innych przypadkach wskazanych w pkt. 8 Rozdziału IV niniejszego Memorandum.
Spółka może nabywać Obligacje własne jedynie w celu ich umorzenia. Spółka nie może nabywać
własnych Obligacji po upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań z Obligacji określonych
w Memorandum. Spółka będąca w zwłoce z realizacją zobowiązań z Obligacji nie może nabywać
własnych Obligacji.
3.1. Wysokość oprocentowania
Obligacje Serii H oprocentowane są według stałej stopy procentowej „r” (w stosunku rocznym)
wynoszącej 10%.
Kupon odsetkowy „O” za dany Okres Odsetkowy rozpoczynający się w dniu „dp”, a kończący się w dniu
„dk” obliczany jest według wzoru:
O = 1.000 zł * r * D / 365 [zł]
gdzie:
1.000 zł - wartość nominalna 1 (jednej) Obligacji,
O - odsetki od Obligacji należne za dany Okres Odsetkowy (kupon odsetkowy),
r - stopa procentowa Obligacji,
D = dk+1-dp - liczba dni w danym Okresie Odsetkowym.
Wysokość odsetek będzie obliczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy
założeniu 365 dni w roku.
3.2. Terminy, od których należy się oprocentowanie
Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy.
Emitent będzie świadczył Odsetki za okres od dnia utworzenia Ewidencji Obligacji Serii H do ostatniego
dnia ostatniego Okresu Odsetkowego, przypadającego na dzień 23 czerwca 2024 roku, które to
świadczenia będą należne i wypłacane posiadaczom Obligacji za każdy z Okresów Odsetkowych.
Wyjątkiem od powyższej zasady będzie sytuacja w której Emitent dokona wcześniejszego wykupu
Obligacji, wówczas Odsetki będą świadczone i należne do Dnia Wcześniejszego Wykupu.
3.3. Terminy ustalania praw do oprocentowania
Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek i wykupu
Obligacji przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem każdego Okresu
Odsetkowego, Dniem Wykupu lub wcześniejszym wykupem Obligacji.
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3.4. Terminy wypłaty oprocentowania
Odsetki za dany Okres Odsetkowy będą płatne w „Dniu Wypłaty Odsetek” będącym co do zasady
jednocześnie ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego. Jeżeli jednak ostatni dzień danego Okresu
Odsetkowego przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, Dniem Wypłaty Odsetek będzie kolejny
Dzień Roboczy przypadający po ostatnim dniu Okresu Odsetkowego, przy czym Obligatariuszom nie
będzie przysługiwać prawo żądania dodatkowych odsetek, odszkodowań lub jakichkolwiek innych
dodatkowych płatności.
Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dniu utworzenia Ewidencji osób uprawnionych z Obligacji
prowadzonej przez Agenta Emisji (łącznie z tym dniem) i kończy się 23 września 2022 r. (łącznie z tym
dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu po zakończeniu poprzedniego
Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie
z tym dniem).
Terminarz płatności Odsetek
Numer Okresu
Odsetkowego

Pierwszy Dzień Okresu
Odsetkowego

Ostatni Dzień Okresu
Odsetkowego oraz Dzień
Wypłaty Odsetek

Dzień Ustalenia Praw Do
Odsetek/Wykupu

1

Utworzenie Ewidencji

23 września 2022

15 września 2022

2

24 września 2022

23 grudnia 2022

15 grudnia 2022

3

24 grudnia 2022

23 marca 2023

15 marca 2023

4

24 marca 2023

23 czerwca 2023

15 czerwca 2023

5

24 czerwca 2023

23 września 2023

15 września 2023

6

24 września 2023

23 grudnia 2023

15 grudnia 2023

7

24 grudnia 2023

23 marca 2024

15 marca 2024

8

24 marca 2024

23 czerwca 2024

14 czerwca 2024

Inwestorom, którzy złożyli zapisy i opłacili Obligacje do pierwotnie ustalonej daty zakończenia
przyjmowania zapisów, czyli 23 czerwca 2022 roku, Emitent - w przypadku przedłużenia terminu
subskrypcji - wypłaci ekwiwalent za okres od dnia 24 czerwca 2022 r. (łącznie z tym dniem) do dnia
utworzenia Ewidencji (z wyłączeniem tego dnia) o wartości analogicznej do Odsetek, które byłyby
naliczane w tym terminie. Ekwiwalent odsetek będzie płatny na koniec pierwszego Okresu
Odsetkowego. Ekwiwalent będzie płatny bez pośrednictwa KDPW na Rachunki Inwestorów wskazane w
Formularzu Zapisu, a w przypadku ich późniejszej zmiany na te inne rachunki bankowe, które zostaną
wskazane przez Obligatariuszy.
3.5. Terminy i zasady wykupu papierów wartościowych
Każda Obligacja zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu - 23 czerwca 2024 roku poprzez
wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza
oraz wartości nominalnej jednej Obligacji Serii H, tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdą
Obligację Serii H, powiększonej o naliczone odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.
Dzień ustalenia praw do otrzymania przez Obligatariusza świadczenia z tytułu wykupu Obligacji
przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed ostatnim dniem ostatniego Okresu Odsetkowego.
Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.
Emitent dokona wykupu Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących
rachunki inwestycyjne Obligatariuszy. Za chwilę spełnienia świadczenia pieniężnego z tytułu wykupu
Obligacji przyjmuje się chwilę uznania rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów
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wartościowych Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji danego Obligatariusza oraz
wartości nominalnej jednej Obligacji powiększoną o naliczone Odsetki za ostatni Okres Odsetkowy.
W przypadku gdy Inwestor nie złożył dyspozycji deponowania Obligacji na swoim indywidulanym
rachunku papierów wartościowych, wykup będzie dokonany na jego rachunek bankowy wskazany
w treści Formularza Zapisu.
Warunki oraz terminy wcześniejszego wykupu zostały określone w pkt 8 Rozdziału IV niniejszego
Memorandum.
3.6. Zasady i sposób realizacji praw z papierów wartościowych, w tym wypłaty świadczeń

pieniężnych przez Emitenta
Płatności będą dokonywane w Dniu Wypłaty Odsetek, w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego
Wykupu. Jeżeli Dzień Wypłaty Odsetek lub Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie
w dniu niebędącym Dniem Roboczym, datą wypłaty Odsetek, kwoty wykupu Obligacji lub kwoty
Wcześniejszego Wykupu będzie kolejny Dzień Roboczy przypadający po Dniu Wypłaty Odsetek, po Dniu
Wykupu lub po Dniu Wcześniejszego Wykupu, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać
prawo żądania odsetek, odszkodowań lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek, wykupu
Obligacji lub wcześniejszego wykupu Obligacji przypadać będzie na 6 (sześć) Dni Roboczych przed
ostatnim dniem każdego Okresu Odsetkowego lub Dniem Wykupu.
Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom
podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego.
Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych.
Wszelkie płatności związane z wypłatą Odsetek oraz wykupem Obligacji dokonywane są bez
jakiejkolwiek dyspozycji i oświadczeń ze strony Obligatariusza.
W przypadku zwłoki Emitenta w płatności z tytułu świadczeń z Obligacji, Obligatariusze będą uprawnieni
do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne
pokrycie zobowiązań z Obligacji należności Obligatariuszy zostaną pokryte ze środków przekazanych
proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności:
(i)

Odsetki z tytułu opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji;

(ii)

Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w pkt. 6.2. Warunków Emisji

(iii)

Odsetki;

(iii)

wartość nominalna.

3.7. Podmioty uczestniczące w realizacji praw z papierów wartościowych oraz zakres ich

odpowiedzialności wobec nabywców i Emitenta oraz wskazanie waluty, w jakiej
świadczenia te będą wypłacane
Wszelkie świadczenia będą wypłacane w złotych (PLN).
W realizacji praw z Obligacji będą uczestniczyć w szczególności następujące podmioty:
Emitent – podmiot emitujący Obligacje oraz zobowiązany do spełnienia świadczeń wynikających
z Obligacji;
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Agent Płatniczy – podmiot odpowiedzialny za ustalenie wysokości świadczeń z Obligacji oraz za obsługę
świadczeń związanych z Obligacjami;
Agent Emisji – podmiot odpowiedzialny za weryfikację poprawności emisji, utworzenie Ewidencji
Obligacji i ich rejestrację Obligacji w KDPW;
KDPW – podmiot prowadzący Depozyt Obligacji oraz dokonujący rozliczeń uprawnionych z Obligacji;
Sponsor Emisji – podmiot prowadzący rejestr Obligatariuszy, którzy nie wskazali rachunku, na którym
Obligacje mają zostać zapisane.

4. OKREŚLENIE RODZAJU, ZAKRESU, FORMY I PRZEDMIOTU ZABEZPIECZEŃ
Obligacje wyemitowane zgodnie z Uchwałą Emisyjną, Warunkami Emisji oraz Ustawą o obligacjach będą
miały status obligacji zabezpieczonych, przy czym przydział Obligacji nastąpi przed ustanowieniem
wszystkich zabezpieczeń (z tym wyjątkiem, że na Emitencie ciąży obowiązek wystawienia przez Emitenta
Weksla i zawarcia Umowy Wekslowej najpóźniej do Dnia Przydziału). Obligacje będą zabezpieczone:
Wekslem własnym i Umową Wekslową, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji Emitenta, Zastawem
Rejestrowym na Akcjach Emitenta, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji Akcjonariusza Emitenta,
Hipoteką, Zastawem Rejestrowym na Środkach Trwałych na zasadach i w terminach wskazanych poniżej.
Zabezpieczenia będą zabezpieczać wszystkie Wierzytelności Zabezpieczone.
4.1 Weksel i Umowa Wekslowa
4.1.1.

Zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji zostaną zabezpieczone poprzez
wystawienie przez Emitenta Weksla własnego na rzecz Administratora
Zabezpieczeń oraz zawarcie Umowy (porozumienia) Wekslowej, na mocy której
Administrator Zabezpieczeń upoważniony będzie do wypełnienia Weksla
i wystawiania w imieniu Emitenta dalszych weksli, do łącznej kwoty
odpowiadającej 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej
przydzielonych Obligacji, do dnia 31 grudnia 2027 r.

4.1.2.

Weksel zostanie wystawiony i wydany Administratorowi Zabezpieczeń oraz
Umowa Wekslowa zostanie zawarta w terminie najpóźniej do Dnia Przydziału.

4.1.3.

Dodatkowo Umowa Wekslowa zawierać będzie nieodwołalne pełnomocnictwo
udzielone przez Emitenta Administratorowi Zabezpieczeń, na mocy którego
Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do wystawienia w imieniu i na
rzecz Emitenta dalszych weksli, w sytuacji uprzedniego wykorzystania Weksla
i konieczności dalszej realizacji praw z Umowy Wekslowej.

4.1.4.

Zaspokojenie z Weksla nastąpi z całego majątku Emitenta w drodze
postępowania egzekucyjnego.

4.2 Oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji
4.2.1.

Emitent złoży na rzecz Administratora Zabezpieczeń oświadczenie w formie
aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC co
do zobowiązań wynikających z Weksla i Umowy Wekslowej. Oświadczenie o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie złożone w terminie 10
(dziesięciu) Dni Roboczych od Dnia Przydziału. Emitent podda się egzekucji do
kwoty odpowiadającej 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej
przydzielonych Obligacji Serii H.

4.2.2.

Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do wielokrotnego wystąpienia
z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu
w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.
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4.3 Zastaw Rejestrowy na Środkach Trwałych
4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

Wierzytelności z Obligacji zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na
Środkach Trwałych należących do Emitenta.
Umowa zastawu zostanie zawarta nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni
Roboczych od Dnia Przydziału. Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów
zostanie złożony niezwłocznie po zawarciu umowy zastawu. Zastaw zostanie
ustanowiony (tj. zostanie wydane postanowienie w przedmiocie wpisu zastawu
do rejestru zastawów) w terminie 4 (czterech) miesięcy od Dnia Przydziału.
Zastaw będzie zabezpieczał roszczenia pieniężne Obligatariuszy wynikające
z Obligacji do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 % (sto
pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji.
Emitent nie może zbyć lub przenieść pod innym tytułem prawnym przedmiotu
zastawu lub jego poszczególnych składników przed wygaśnięciem wszystkich
Wierzytelności Zabezpieczonych. W przypadku likwidacji przedmiotu zastawu
lub jego poszczególnych składników Emitent zobowiązany jest do nabycia
podobnego i równocennego środka trwałego w miejsce likwidowanego.
Emitent zobowiązany będzie do ujawnienia Zastawu Rejestrowego na Środkach
Trwałych poprzez zamieszczenie w Ewidencji Środków Trwałych wpisu o treści
„Zastaw na Środkach Trwałych na zabezpieczenie Obligacji Serii H".
Wycena Środków Trwałych została sporządzona przez Adama Gwóźdź,
rzeczoznawcę majątkowego nr 6981, wg stanu na dzień 30 maja 2022 r.
Wartość Środków Trwałych na ten dzień określona została na 11.921.000,00
(jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy 00/100) zł .
Wybór Adama Gwóźdź, rzeczoznawcy majątkowego nr 6981, jako podmiotu
dokonującego wyceny przedmiotu zabezpieczenia został dokonany z uwagi na
doświadczenie i kwalifikacje w wycenie ruchomości posiadane przez ten
podmiot, co zapewnia rzetelność wyceny. Adam Gwóźdź, rzeczoznawca
majątkowego nr 6981, zachowuje bezstronność i niezależność w rozumieniu
art. 69 ust. 9 i art. 70 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym.
Wycena Środków Trwałych stanowi Załącznik nr 3 do Warunków Emisji
Obligacji. Wycena zawiera listę składników zbioru Środków Trwałych aktualną
na datę wyceny.
Zaspokojenie ze Środków Trwałych odbywać się będzie, według wyboru
Administratora Zastawu, w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub
poprzez przejęcie na własność Środków Trwałych lub w trybie licytacji.
Administrator Zastawu uprawniony jest do dokonania zaspokojenia z całości
Środków Trwałych lub ich poszczególnych składników.
W przypadku wyboru zaspokojenia w trybie licytacji lub przejęcia na własność,
wartość Środków Trwałych zostanie oszacowana przez wskazanego przez
Administratora Zastawu biegłego. W przypadku braku możliwości ustalenia
wartości Środków Trwałych ze względu na brak współdziałania Emitenta,
wartość szacunkowa zostanie określona jako 40% (czterdzieści procent)
wartości Środków Trwałych, która została określona w wycenie stanowiącej
Załącznik nr 3 do Warunków Emisji Obligacji Serii H. Cena wywoławcza będzie
wynosiła 50% (pięćdziesiąt procent) wartości szacunkowej Środków Trwałych.
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4.4 Oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji ze środków Trwałych
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

Emitent złoży na rzecz Administratora Zastawu, po zawarciu umowy zastawu
rejestrowego na Środkach Trwałych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji co
do obowiązku zapłaty jako zastawcy.
Oświadczenie zostanie złożone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 §
1 pkt 5) KPC z ograniczeniem do Środków Trwałych, w terminie 10 (dziesięciu)
Dni Roboczych od Dnia Przydziału i będzie uprawniało Administratora
Zabezpieczeń do prowadzenia egzekucji ze Środków Trwałych, z ograniczeniem
do kwoty równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej
przydzielonych Obligacji.
Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do wielokrotnego wystąpienia
z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu,
w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.

4.5 Zastaw Rejestrowy na Akcjach Emitenta
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

Wierzytelności z Obligacji zostaną zabezpieczone na 196.200 (sto
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji spółki Emitenta, stanowiących
4,61 % kapitału zakładowego spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.
Zastaw Rejestrowy na Akcjach Emitenta zostanie ustanowiony na Akcjach
Emitenta należących do Akcjonariusza Emitenta.
Umowa zastawu zostanie zawarta nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni
Roboczych od Dnia Przydziału. Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów
zostanie złożony niezwłocznie po zawarciu umowy zastawu. Zastaw zostanie
ustanowiony (tj. zostanie wydane postanowienie w przedmiocie wpisu zastawu
do rejestru zastawów) w terminie 4 (czterech) miesięcy od Dnia Przydziału.
Zastaw będzie zabezpieczał roszczenia pieniężne Obligatariuszy wynikające
z Obligacji do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 % (sto
pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji.
Emitent zobowiązuje się do tego, że: (1) Akcjonariusz Emitenta nie wyrazi
żądania ani zgody na umorzenie Akcji Emitenta w okresie co najmniej do
zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych, (2) Walne Zgromadzenie
Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. nie podejmie uchwały o przymusowym
umorzeniu Akcji Emitenta w okresie co najmniej do zaspokojenia
Wierzytelności Zabezpieczonych.
Akcjonariusz Emitenta zobowiązany będzie do ujawnienia Zastawu
Rejestrowego na Akcjach Emitenta poprzez odpowiedni wpis (blokadę) na
rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do niego
Akcje Emitenta. Blokada taka zostanie ustanowiona w terminie 15 (piętnastu)
Dni Roboczych od dnia doręczenia Akcjonariuszowi Emitenta postanowienia
o wpisie zastawu do rejestru zastawów.
Akcjonariusz Emitenta nie może zbyć lub przenieść pod innym tytułem
prawnym Akcje Emitenta przed wygaśnięciem wszystkich Wierzytelności
Zabezpieczonych.
Wycena Akcji Emitenta została sporządzona przez Maksymiliana Gudymę, wg
stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Wartość Akcji Emitenta na ten dzień
określona została na 10.804.734,00 (dziesięć milionów osiemset cztery tysiące
siedemset trzydzieści cztery 00/100) zł. Natomiast 1 akcja spółki Manufaktura
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4.5.8.

4.5.9.
4.5.10.

4.5.11.

Piwa Wódki i Wina S.A. została określona na 55,07 (pięćdziesiąt pięć złotych
07/100) zł.
Wybór Maksymiliana Gudymy, jako podmiotu dokonującego wyceny
przedmiotu zabezpieczenia został dokonany z uwagi na doświadczenie
i kwalifikacje w wycenie pakietów wierzytelności posiadane przez ten podmiot,
co zapewnia rzetelność wyceny. Maksymilian Gudyma zachowuje bezstronność
i niezależność w rozumieniu art. 69 ust. 9 i art. 70 ustawy o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Wycena Akcji Emitenta stanowi Załącznik nr 1 do Warunków Emisji Obligacji.
Zaspokojenie z Akcji Emitenta odbywać się będzie, według wyboru
Administratora Zastawu, w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego lub
poprzez przejęcie na własność Akcji Emitenta lub w trybie licytacji,
z uwzględnieniem przepisów o obrocie papierami wartościowymi.
W przypadku wyboru zaspokojenia w trybie licytacji lub przejęcia na własność
Akcji Emitenta zostanie oszacowany przez wskazanego przez Administratora
Zastawu biegłego. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości Akcji
Emitenta ze względu na brak współdziałania zastawcy – Akcjonariusza
Emitenta, wartość szacunkowa zostanie określona jako 40% (czterdzieści
procent) wartości Akcji Emitenta, która została określona w wycenie
stanowiącej Załącznik nr 1 do Warunków Emisji Obligacji Serii H. Cena
wywoławcza będzie wynosiła 50% (pięćdziesiąt procent) wartości szacunkowej
Akcji Emitenta.

4.6 Oświadczenie Akcjonariusza Emitenta o poddaniu się egzekucji
4.6.1.

Emitent zobowiązuje się do tego, że Akcjonariusz Emitenta, po zawarciu umowy
zastawu rejestrowego, złoży na rzecz Administratora Zabezpieczeń
oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty jako zastawcy.
4.6.2.
Oświadczenie zostanie złożone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1
pkt 6) KPC, w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od Dnia Przydziału i będzie
uprawniało Administratora Zabezpieczeń do prowadzenia egzekucji z Akcji
Emitenta, z ograniczeniem do kwoty równej 150% (sto pięćdziesiąt procent)
łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji.
4.6.3.
Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do wielokrotnego wystąpienia
z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu,
w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.
4.7 Hipoteka wraz z oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji
4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

Emitent zobowiązuje się do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego,
w rozumieniu art. 31 ust. 1 Ustawy o obligacjach, o ustanowieniu hipoteki na
rzecz Administratora Hipoteki na Nieruchomości.
Oświadczenie to zostanie złożone w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od
Dnia Przydziału na rzecz Administratora Hipoteki, a suma hipoteki wynosić
będzie 150% (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej
przydzielonych Obligacji. W tym samym terminie zostanie złożony wniosek
wieczystoksięgowy o wpis hipoteki w księdze wieczystej prowadzonej dla
Nieruchomości. Strony postępowania wieczystoksięgowego zrzekną się prawa
do cofnięcia wniosku.
Hipoteka zostanie ustanowiona w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od Dnia
Przydziału.
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4.7.4.

4.7.5.

4.7.6.
4.7.7.

7.7.8.

7.7.9.

4.8.1.

4.7.11.

Emitent zobowiązuje się do tego, że Hipoteka zostanie wpisana na 1
(pierwszym) lub równorzędnym miejscu hipotecznym, z zastrzeżeniem
i w rozumieniu p. 4.8.6. Warunków Emisji oraz postanowień p. 13 lit r. – s.
Warunków Emisji, tj. z uwzględnieniem faktu, że na dzień opublikowania
Warunków Emisji w Dziale IV księgi wieczystej Nieruchomości wpisana jest
hipoteka na rzecz spółki ING Bank Śląski S.A. na zabezpieczenie wierzytelności
z tytułu kredytu udzielonego umową 828/2018/00000824/00 z dnia 26.04.2018
r. oraz hipoteka na rzecz spółki CBT S.A. na zabezpieczenie obligacji serii B, C, D
i E Emitenta, na rzecz CBT S.A. w Warszawie oraz wpisane jest 1 (jedno)
roszczenia spółki CBT S.A. o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce
hipoteczne. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 4.7.2 zawierać będzie
oświadczenie Emitenta o przyznaniu Administratorowi prawa pierwszeństwa
w rozporządzaniu opróżnionymi miejscami hipotecznymi oraz oświadczenie
o nie korzystaniu z prawa rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
przez Emitenta.
Emitent zobowiązuje się do tego, że Nieruchomość nie zostanie obciążona
jakimkolwiek prawem rzeczowym lub obligacyjnym mającym pierwszeństwo
przed Hipoteką, lub utrudniającym lub uniemożliwiającym realizację Hipoteki.
Wpisanie Hipoteki na dalszym miejscu hipotecznym lub uzyskanie przez prawo
rzeczowe lub obligacyjne pierwszeństwa zaspokojenia przed Hipoteką lub
wpisanie prawa rzeczowego lub obligacyjnego utrudniającego zaspokojenie
z Hipoteki będzie równoznaczne z nieustanowieniem Hipoteki zgodnie
z Warunkami Emisji.
Wniosek o wpis hipoteki zawierał będzie informacje wymagane treścią art. 31
ust. 2 Ustawy o obligacjach.
Administrator Hipoteki dysponował będzie uprawnieniami do (i) realizacji
hipoteki w przypadku braku zapłaty Wierzytelności Zabezpieczonych, (ii)
realizacji innych uprawnień wynikających z treści hipoteki i przepisów prawa.
Emitent złoży na rzecz Administratora Hipoteki oświadczenie w formie aktu
notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC co do
Wierzytelności Zabezpieczonych, i z ograniczeniem do Nieruchomości.
Oświadczenie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie złożone
w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od Dnia Przydziału. Emitent podda się
egzekucji do kwoty odpowiadającej 150 % (sto pięćdziesiąt procent) wartości
nominalnej przydzielonych Obligacji Serii H.
Administrator Hipoteki będzie uprawniony do wielokrotnego wystąpienia
z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu
w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.
Operat szacunkowy dla Nieruchomości (wycena nieruchomości) został
sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Adama Gwóźdź, nr uprawnień:
6981, wg stanu na dzień 5 maja 2022 r. Wartość Nieruchomości na ten dzień
określona została na 42.439.000,00 (czterdzieści dwa miliony czterysta
trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100) zł.
Wybór rzeczoznawcy majątkowego Adama Gwóźdź, nr uprawnień: 6981, jako
podmiotu wykonującego operat szacunkowy zabezpieczenia został dokonany
z uwagi na doświadczenie i kwalifikacje w wycenie nieruchomości posiadane
przez ten podmiot, co zapewnia rzetelność wyceny. Rzeczoznawca majątkowy
Adama Gwóźdź, nr uprawnień: 6981 zachowuje bezstronność i niezależność
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4.7.12.
4.7.13.
4.7.14.

w rozumieniu art. 69 ust. 9 i art. 70 ustawy o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Operat szacunkowy dla Nieruchomości stanowi Załącznik nr 2 do Warunków
Emisji Obligacji.
Zaspokojenie z hipoteki odbywać się będzie w trybie sądowego postępowania
egzekucyjnego.
Stosownie do treści art 31 ust. 6 Ustawy o obligacjach tytułem do wykreślenia
hipoteki będzie oświadczenie podmiotu prowadzącego depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi potwierdzające, że za pośrednictwem składającego oświadczenie
Emitent dokonał wykupu Obligacji.

4.8 Pozostałe postanowienia
4.8.1.
4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.
4.8.5.

4.8.6.

7.8.7.

Wszelkie wypłaty dokonywane na rzecz Obligatariuszy Administrator
Zabezpieczeń będzie realizował za pośrednictwem Agenta Płatniczego.
Zabezpieczenia zostaną zwolnione w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
zaspokojenia wszystkich Wierzytelności Zabezpieczonych, z zastrzeżeniem
odpowiedniego udokumentowania tej okoliczności, tj. otrzymania stosownego
oświadczenia o wykreśleniu Obligacji z Depozytu.
Obligacje mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczeń,
z zastrzeżeniem zabezpieczenia wekslowego, które zostanie ustanowione do
Dnia Przydziału.
Emitent pokrywa koszty ustanowienia, utrzymania, realizacji i wykreślenia
Zabezpieczeń, w tym wynagrodzenie i wydatki Administratora Zabezpieczeń.
Administrator Zabezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań
podejmowanych w wykonaniu postanowień Warunków Emisji. Administrator
Zabezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku działań
spowodowanych brakiem funduszy na pokrycie kosztów czynności.
Zabezpieczenie Obligacji w postaci Hipoteki na Nieruchomości będzie wspólne
i równorzędne dla Obligacji Serii F, Obligacji Serii G, Obligacji Serii H
i ewentualnie kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta, do
łącznej wartości nominalnej 80.000.000,00 (osiemdziesiąt milionów) zł. jeśli te
zostaną wyemitowane za pośrednictwem PCDM. Równorzędność Hipoteki
oznacza, że zaspokojenie z Hipoteki będzie rozdzielane proporcjonalnie na
wszystkie obligacje wyemitowane w ramach Obligacji Serii F, Obligacji Serii G,
Obligacji Serii H i kolejnych serii, i w stosunku do egzekwowanych jednocześnie
wierzytelności (z wyjątkiem egzekucji przez sprzedaż Nieruchomości, z której
środki będą przeznaczane proporcjonalnie na wszystkie wierzytelności
zabezpieczone Hipoteką). Za równorzędne Hipoteki uznawane są zarówno
wpisy i zastrzeżenia o równym prawie zaspokojenia, jak i wpisanie łącznie
wierzytelności z Obligacji Serii F, Obligacji Serii G, Obligacji Serii H i kolejnych
serii w jednej hipotece. Łączna wartość nominalna Obligacji Serii F, Obligacji
Serii G, Obligacji Serii H i kolejnych serii objętych równorzędnością hipotek nie
może przekraczać sumy 80.000.000,00 (osiemdziesiąt milionów) złotych.
W celu osiągnięcia opisanego celu Administrator Zabezpieczeń ma prawo
i obowiązek zmiany treści wpisów hipotek, oraz składania w tym celu
odpowiednich wniosków i oświadczeń.
Zabezpieczenie Obligacji w postaci Zastawu Rejestrowego na Środkach
Trwałych będzie wspólne i równorzędne dla Obligacji Serii H i ewentualnie
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kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez Emitenta, do łącznej wartości
nominalnej 70.000.000,00 (siedemdziesiąt milionów) zł, jeśli te zostaną
wyemitowane za pośrednictwem PCDM. Równorzędność Zastawu
Rejestrowego na Środkach Trwałych oznacza, że zaspokojenie z tego zastawu
będzie rozdzielane proporcjonalnie na wszystkie obligacje wyemitowane
w ramach Obligacji Serii H i kolejnych serii, i w stosunku do egzekwowanych
jednocześnie wierzytelności (z wyjątkiem egzekucji przez sprzedaż Środków
Trwałych, z której środki będą przeznaczane proporcjonalnie na wszystkie
wierzytelności zabezpieczone zastawem). Za równorzędne Zastawy Rejestrowe
na Środkach Trwałych uznawane będzie wpisanie łącznie wierzytelności
Obligacji Serii H i kolejnych serii w jednym zastawie rejestrowym. Łączna
wartość nominalna Obligacji Serii H i kolejnych serii objętych równorzędnością
zastawu nie może przekraczać sumy 70.000.000,00 (siedemdziesiąt milionów)
złotych. W celu osiągnięcia opisanego celu Administrator Zabezpieczeń ma
prawo i obowiązek zmiany treści umów zastawniczych i wpisów zastawu, oraz
składania w tym celu odpowiednich wniosków i oświadczeń.

5. OKREŚLENIE

INNYCH

PRAW

WYNIKAJĄCYCH

Z

EMITOWANYCH

LUB

SPRZEDAWANYCH

PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH

Z Obligacji nie wynikają inne prawa poza wskazanymi w pkt 3 i 8 w Rozdziale IV niniejszego
Memorandum.

6. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE ZABEZPIECZEŃ, USTANOWIONYCH W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI
6.1. Nazwa (firma) Administratora Zabezpieczeń, jego siedziba, adres i numery

telekomunikacyjne, sąd rejestrowy i numery rejestrów
Firma pełna:
Firma skrócona:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Poczta elektroniczna:
Numer KRS:
Sąd Rejestrowy:
REGON:
NIP:

PS Zabezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PS Zabezpieczenia S.A.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Polska
Warszawa
ul. Maltańska 6/44, 02-761 Warszawa
+48 783 391 423
piotr.skrzynecki@pskrp.pl
0000852745
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
386653310
5213902798

6.2. Istotne postanowienia umowy z Administratorem Zabezpieczeń
Umowa Emitenta z podmiotem pełniącym funkcję Administratora Zabezpieczeń została zawarta w dniu
13 czerwca 2022 r.
Umowa z podmiotem pełniącym funkcję Administratora Zabezpieczeń szczegółowo określająca zasady
wykonywania tej funkcji stanowi Załącznik 7 do niniejszego Memorandum.
Pełnienie funkcji Administratora Zabezpieczeń w odniesieniu do zabezpieczeń obejmuje uprawnienie
i zobowiązanie m.in. do:
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- wykonywania praw i obowiązków określonych w Umowie z Administratorem, podejmując
wszelkie niezbędne w tym celu działania w imieniu własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy;
- wsparcia Emitenta w dopełnieniu wszelkich czynności niezbędnych do ustanowienia zabezpieczeń
w terminach wynikających z Warunków Emisji;
- podejmowania na wniosek Obligatariuszy czynności zmierzających do zaspokojenia wierzytelności
Obligatariuszy z przedmiotu zabezpieczeń;
6.3. Obowiązki Emitenta względem Administratora Zabezpieczeń
Umowa Emitenta z podmiotem pełniącym funkcję Administratora Zabezpieczeń została zawarta w dniu
13 czerwca 2022 r.
Umowa z podmiotem pełniącym funkcję Administratora Zabezpieczeń szczegółowo określająca zasady
wykonywania tej funkcji stanowi Załącznik 7 do niniejszego Memorandum.
Emitent zobowiązał się wobec Administratora Zabezpieczeń, że do czasu wykupu Obligacji będzie m.in:
- podejmował działania przewidziane prawem, aby przedmioty zabezpieczeń znajdowały się w stanie
umożliwiającym zaspokojenie Wierzytelności Zabezpieczonych;
- dostarczał wszelkie informacje, dokumenty i materiały niezbędnych do realizacji funkcji Administratora
Zabezpieczeń;
- sporządzania na własny koszt dokumentów i wykonywania czynności, których żąda Administrator
Zabezpieczeń w związku z ustanowieniem, utrzymaniem w mocy oraz wykreśleniem zabezpieczeń,
- zapewni, i nie będzie przeszkadzał, w działaniach Administratora Zabezpieczeń oraz jego
przedstawicieli i podwykonawców, zmierzających do zbadania przedmiotów zabezpieczenia;
- zawiadomi Administratora Zabezpieczeń o zaistniałych przypadkach wcześniejszego wykupu na
żądanie Emitenta;
- zawiadomi Administratora o zaistniałych Przypadkach Naruszenia;
- zawiadomi o złożonych przez Obligatariuszy żądaniach i oświadczeniach skutkujących postawieniem
wierzytelności wynikających z Obligacji w stan wymagalności.
6.4. Obowiązki Administratora Zabezpieczeń wobec Obligatariuszy, ze szczególnym

uwzględnieniem działań podejmowanych przez Administratora Zabezpieczeń, w
przypadku stwierdzenia naruszenia przez Emitenta obowiązków wynikających z
Warunków Emisji, a także w razie stwierdzenia, że sytuacja finansowa Emitenta
stwarza zagrożenie dla zdolności wykonywania przez niego obowiązków wobec
Obligatariuszy
W przypadku braku spełnienia, zgodnie z Warunkami Emisji, zobowiązań wynikających z Obligacji, w tym
w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku powstania zaległości w wypłacie Odsetek z Obligacji lub
kwoty kapitału z Obligacji, Administrator Zabezpieczeń, wykonuje w imieniu własnym, lecz na rzecz
Obligatariuszy Obligacji Serii H uprawnienia przysługujące Administratorowi Zabezpieczeń jako
wierzycielowi z tytułu zabezpieczeń.
W przypadku zaistnienia konieczności zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy Administrator Zabezpieczeń
według swojego wyboru realizuje zabezpieczenia.
W przypadku zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych zaspokojeniu podlegają w kolejności:
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a. koszty ustanowienia, utrzymania i wykreślenia Zabezpieczeń, a także koszty zaspokojenia
Wierzytelności Zabezpieczonych, w tym wynagrodzenie Administratora Zabezpieczeń – w części
w jakiej nie zostało uregulowane przez Emitenta,
b. Świadczenie dodatkowe,
c. odsetki za opóźnienie w zapłacie Wierzytelności Zabezpieczonych,
d. odsetki (kupon) przewidziane Warunkami Emisji Obligacji Serii H,
e. wierzytelności z tytułu wykupu (wcześniejszego wykupu) Obligacji,
Uzyskane kwoty, Administrator Zabezpieczeń wydaje Agentowi Płatniczemu, który dokonuje wypłat na
rzecz Obligatariuszy stosownie do postanowień Warunków Emisji Obligacji Serii H. W przypadkach
przewidzianych prawem Administrator Zabezpieczeń składa odpowiednie kwoty do depozytu
sądowego. W przypadku, gdy po zaspokojeniu wszystkich roszczeń z uzyskanej sumy pozostaną
niewydatkowane kwoty, zostaną one zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
Emitentowi.

7. SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE O PIERWSZEŃSTWIE W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH PRZED INNYMI ZOBOWIĄZANIAMI EMITENTA

Z Obligacji nie wynikają uprawnienia do pierwszeństwa w spłacie przed innymi zobowiązaniami
Emitenta.

8. INFORMACJE O WARUNKACH I SYTUACJACH, W KTÓRYCH EMITENT MA PRAWO ALBO JEST ZOBOWIĄZANY DO
WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, JAK RÓWNIEŻ INFORMACJE O SYTUACJACH
I WARUNKACH, PO SPEŁNIENIU KTÓRYCH POSIADACZ PAPIERU WARTOŚCIOWEGO UZYSKA PRAWO DO
WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU PAPIERU WARTOŚCIOWEGO PRZEZ EMITENTA

Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu Obligacji w terminach określonych w pkt 8.3.
poniżej.
Emitent jest zobowiązany do wcześniejszego wykupu Obligacji, a Obligatariusz uzyskuje prawo do
wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku: (i) gdy Obligacje podlegają natychmiastowemu
wykupowi z mocy Ustawy o obligacjach w sytuacjach i na warunkach wskazanych w pkt 8.1. poniżej. (ii)
żądania wcześniejszego wykupu złożonego przez Obligatariusza, w sytuacjach oraz na warunkach
określonych w pkt 8.2. poniżej.

8.1. Wcześniejszy wykup Obligacji z mocy ustawy
Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o obligacjach w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają
natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu.
Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o obligacjach, w przypadku połączenia Emitenta z innym
podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu
wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą
o obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania.
Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wykupowi w powyższych przypadkach, równa
będzie:
(i)

wartości nominalnej jednej Obligacji oraz

(ii)

wartości pozostałych do zapłaty Odsetek naliczonych do dnia, w którym kwota środków
z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji stała się wymagalna z mocy prawa.
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8.2. Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Obligatariusza
Obligatariusz ma prawo do żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części posiadanych przez
siebie Obligacji, a Emitent zobowiązany jest dokonać wcześniejszego wykupu tych Obligacji tylko
w przypadku i zasadach określonych w pkt 13 Warunków Emisji.
W myśl art. 74 ust. 3 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent nie ustanowił zabezpieczeń w terminach
wskazanych w Warunkach Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu
wykupowi.
Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o obligacjach, jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie,
w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie
Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również
w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 (trzy) dni.
Zaleca się Obligatariuszom uprzedni kontakt z podmiotem prowadzącym rachunek papierów
wartościowych danego Obligatariusza, na którym zapisane będą Obligacje w celu ustalenia właściwej
procedury i szczegółów postępowania w zakresie składania żądania wcześniejszego wykupu, zwłaszcza
w kwestii zablokowania możliwości przenoszenia własności Obligacji oraz w celu wydania stosownego
zaświadczenia potwierdzającego własność Obligacji.
Realizując żądania wcześniejszego wykupu Emitent oprócz wartości nominalnej Obligacji wypłaci
Odsetki naliczone do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem).
Warunki Emisji Obligacji zostały załączone do niniejszego Memorandum i stanowią Załącznik 3.

8.3. Wcześniejszy wykup Obligacji na żądanie Emitenta
Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji Serii H na żądanie własne
polegające na wykupie Obligacji Serii H w wyznaczonym przez Emitenta dniu („Dzień Wcześniejszego
Wykupu”). Emitent zobowiązuje się do podania informacji o zgłoszeniu żądania wcześniejszego wykupu
Obligacji wraz ze wskazaniem Dnia Wcześniejszego Wykupu w terminie nie krótszym niż 10 (dziesięć)
Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu. Informacja ta będzie przekazana na adres
mailowy wskazany w Formularzu Zapisu.
Jeżeli Dzień Wcześniejszego Wykupu przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, Emitent ma prawo
do realizacji wcześniejszego wykupu (wykup Obligacji) w pierwszy przypadający po tym dniu Dzień
Roboczy. Wcześniejszy Wykup może zostać zrealizowany w odniesieniu do wszystkich lub tylko co do
części Obligacji. Emitent może wykonywać Wcześniejszy Wykup wielokrotnie, aż do całkowitego wykupu
Obligacji. W przypadku, gdy Wcześniejszy Wykup będzie realizowany w odniesieniu do części Obligacji,
wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony proporcjonalnie do liczby Obligacji zapisanych
w Ewidencji. Nie jest dopuszczalny wykup ułamkowej części Obligacji. Decyzję o wykonaniu uprawnienia
Wcześniejszego Wykupu oraz liczbie Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi, podejmuje
Zarząd Emitenta określając jednocześnie zasady wcześniejszego wykupu Obligacji. Każdorazowo
w przypadku skorzystania z Wcześniejszego Wykupu Emitent wskaże dzień wykonania uprawnienia
Wcześniejszego Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”).
W przypadku realizacji przez Emitenta żądania Wcześniejszego Wykupu, oprócz wartości nominalnej
posiadanych Obligacji Serii H, Obligatariuszom zostaną wypłacone odsetki do Dnia Wcześniejszego
Wykupu Obligacji (włącznie).
Powyższa procedura podlegać będzie obowiązującym przepisom podatkowym.
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9. WSKAZANIE

ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ŚRODKÓW NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z EMITOWANYCH

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zobowiązania wynikające z emitowanych Obligacji będą spłacane ze środków pochodzących z bieżącej
działalności Emitenta.

10. PRÓG DOJŚCIA EMISJI DO SKUTKU
Emitent nie określił minimalnej liczby Obligacji, które powinna być subskrybowana, aby Oferta doszła do
skutku, w związku z czym próg dojścia Oferty w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach nie został
określony.

11. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH
Nie dotyczy. Obligacje nie są obligacjami przychodowymi.

12. INFORMACJE

DOTYCZĄCE OBLIGACJI, Z KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA MAJĄ ZOSTAĆ SPŁACONE ZE ŚRODKÓW

UZYSKANYCH ZE SPŁATY OKREŚLONYCH WIERZYTELNOŚCI LUB Z INNYCH ŚRODKÓW UZYSKANYCH W CELU SPŁATY
TYCH OBLIGACJI

Nie dotyczy. Obligacje nie są Obligacjami, z których zobowiązania mają zostać spłacone ze środków
uzyskanych ze spłaty określonych wierzytelności lub z innych środków uzyskanych w celu spłaty tych
Obligacji.

13. INFORMACJE O KOSZTACH EMISJI I PRZEPROWADZENIA PUBLICZNEJ OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Zarząd Emitenta szacuje koszt przygotowania i przeprowadzenia Publicznej Oferty, w tym koszty
sporządzenia Memorandum z uwzględnieniem kosztów doradztwa i oferowania, na nie więcej niż
1.002.750,00 zł przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie oferowane Obligacje.

14. INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM PAPIERAMI
WARTOŚCIOWYMI, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU
Poniższe informacje są oparte wyłącznie na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w Polsce
w czasie przygotowywania Memorandum oraz na interpretacji tych przepisów wynikającej z praktyki
organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Na skutek zmian legislacyjnych lub
zmian w interpretacji przepisów podatkowych, w tym na skutek zmian w orzecznictwie sądów
administracyjnych lub praktyce organów podatkowych, stwierdzenia zawarte w Memorandum mogą
stracić aktualność.
Zawarte w niniejszym Memorandum informacje podatkowe nie stanowią porady prawnej ani
podatkowej, lecz mają charakter ogólny, w sposób selektywny przedstawiają poszczególne zagadnienia
i nie uwzględniają wszystkich sytuacji, w jakich może znaleźć się Inwestor. Potencjalnym Inwestorom
zaleca się skorzystanie z pomocy osób i podmiotów zajmujących się profesjonalnie doradztwem
podatkowym, w celu uzyskania informacji o konsekwencjach podatkowych występujących w ich
indywidualnych przypadkach.
Znajdujące się poniżej określenie „odsetki”, jak również każde inne określenie, ma takie znaczenie, jakie
przypisuje mu się na gruncie polskiego prawa podatkowego.
Podatek dochodowy
Poniższy opis nie obejmuje specyficznych konsekwencji podatkowych mających zastosowanie
w przypadku podmiotowych lub przedmiotowych zwolnień z podatku dochodowego (np. dotyczących
krajowych lub zagranicznych funduszy inwestycyjnych).
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Osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PDOF osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium
Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu
na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą
miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która: (i) posiada na terytorium
Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych); lub (ii)
przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 (sto osiemdziesiąt trzy) dni w roku podatkowym. Przepisy
te stosuje się z uwzględnieniem właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których
stroną jest Polska.
Opodatkowanie przychodów z odsetek (dyskonta) z Obligacji osób fizycznych
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy PDOF odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych (w tym odsetki
od obligacji) kwalifikowane są jako przychody z kapitałów pieniężnych.
W świetle art. 30a ustawy PDOF przychodów z odsetek osiąganych przez osoby fizyczne podlegające
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce nie łączy się z przychodami z innych źródeł,
lecz opodatkowuje się zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 19% (dziewiętnaście
procent) przychodu.
Zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy PDOF zryczałtowany podatek dochodowy od odsetek oraz dyskonta od
papierów wartościowych 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.
Zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy PDOF w przypadku wypłaty odsetek (dyskonta) z papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikiem zryczałtowanego podatku
dochodowego 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. Tym samym to nie podatnik, lecz podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, za którego pośrednictwem odsetki (dyskonto) są
wypłacane, jako płatnik, jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy PDOF, płatnicy przekazują stosowne kwoty podatku na rachunek
bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 (dwudziestego) dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym pobrano podatek. Zgodnie z art. 45 ust. 3b ustawy PDOF, jeżeli podatek nie
zostanie pobrany przez płatnika, osoba fizyczna jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia podatku
w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Opodatkowanie odpłatnego zbycia Obligacji przez osoby fizyczne
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 6 pkt a) ustawy PDOF przychody z odpłatnego zbycia Obligacji kwalifikowane
są jako przychody z kapitałów pieniężnych.
Zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy PDOF, dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym
Obligacji) nie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej stawki
podatkowej, ale zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy PDOF jest opodatkowany zryczałtowanym 19procentowym podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych, dochód jest obliczany jako różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu
odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, obliczonymi na
podstawie stosownych przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Na podstawie
art. 17 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1 ustawy PDOF, jeżeli cena wyrażona w umowie bez uzasadnionej
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przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, kwotę przychodu określa organ podatkowy lub organ
kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.
Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku z tytułu zbycia obligacji, a osoba
dokonująca wypłat nie pobiera podatku ani zaliczek na podatek. Roczne zeznanie podatkowe podatnicy
powinni sporządzić w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, na
podstawie przekazanych im przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne
i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, do końca
lutego roku następującego po roku podatkowym, imiennych informacji o wysokości osiągniętego
dochodu.
Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie obligacji następuje w wykonywaniu
działalności gospodarczej. Obligacje traktowane są jako aktywa związane z prowadzoną działalnością.
W takim przypadku przychody z odpłatnego zbycia obligacji powinny być traktowane jako przychody
z prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkowane według zasad właściwych dla przychodu z tego
źródła.
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający w Polsce nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PDOP podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd w Polsce, podlegają
obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania
(nieograniczony obowiązek podatkowy).
Dochody (przychody) z Obligacji, w tym z odsetek albo dyskonta oraz odpłatnego zbycia Obligacji przez
podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych właściwych do
opodatkowania pozostałych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach danego
źródła przychodów. Co do zasady odsetki są ujmowane jako przychód w momencie ich otrzymania, a nie
zaś w momencie ich naliczenia. Przychodem z odpłatnego zbycia Obligacji jest co do zasady ich wartość
wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli cena wyrażona w umowie bez uzasadnionej przyczyny
znacznie odbiega od wartości rynkowej, kwotę przychodu określa organ podatkowy w wysokości
wartości rynkowej (art. 14 ustawy PDOP). W przypadku dochodu z odpłatnego zbycia obligacji koszty
uzyskania przychodów są co do zasady rozpoznawane w momencie, gdy odpowiadający im przychód
został osiągnięty. Podatnik samodzielnie (bez udziału płatnika) rozlicza podatek dochodowy
z odsetek/dyskonta oraz z odpłatnego zbycia obligacji, który rozliczany jest wraz z pozostałymi
dochodami z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej w ramach tego samego źródła
przychodów.
Dochody (przychody) z Obligacji, w tym z ich odpłatnego zbycia, co do zasady łączy się z przychodami
z zysków kapitałowych (art. 7b ust. 1 ustawy PDOP). W przypadku ubezpieczycieli, banków oraz
niektórych innych podmiotów (instytucji finansowych), przychód ten zalicza się do przychodów innych
niż przychody z zysków kapitałowych (art. 7b ust. 2 ustawy PDOP). Odpowiednia stawka podatku jest
taka sama, jak stawka podatku stosowana do działalności gospodarczej, tj. 19% dla zwykłego podatnika
lub 9% dla małych i nowych podatników.
Jeżeli Obligacje znajdują się na rachunku zbiorczym, a tożsamość podatników nie zostanie ujawniona
podmiotowi prowadzącemu ten rachunek, może się zdarzyć, że podatek zostanie pobrany. Stosownie
do art. 26 ust. 2a ustawy PDOP, w przypadku gdy wypłata należności z tytułu odsetek dokonywana jest
na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na
rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona, płatnik pobiera podatek
w wysokości 20% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz
wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego.
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Osoby fizyczne i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający w Polsce
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy PDOF osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów)
osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy PDOP podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli nie mają
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu
tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Opodatkowanie przychodów z odsetek (dyskonta) z Obligacji – ograniczony obowiązek podatkowy
Osoby fizyczne podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.
Zasadniczo opisane powyżej zasady opodatkowania odsetek (dyskonta) Obligacji uzyskiwanych przez
osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce mają również
zastosowanie do odsetek uzyskiwanych przez osoby fizyczne podlegające w Polsce ograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu, o ile właściwe umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu zawarte z państwem będącym krajem rezydencji podatkowej osoby fizycznej nie
stanowią inaczej.
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
podatkowej.
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych podlegający ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu w Polsce
W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych podlegających w Polsce
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy PDOP odsetki
(dyskonto) od Obligacji opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20% (dwadzieścia
procent).
Opodatkowanie odpłatnego zbycia Obligacji – ograniczony obowiązek podatkowy
Zasadniczo zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia Obligacji opisane powyżej mają
zastosowanie również w przypadku dochodów uzyskiwanych w Polsce przez osoby fizyczne i osoby
prawne podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, chyba że odpowiednie
umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przewidują inaczej.
Na gruncie wielu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, dochody
uzyskane z tytułu zbycia obligacji przez rezydentów podatkowych danego państwa nie podlegają
opodatkowaniu w Polsce.
Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn nabycie przez osoby
fizyczne między innymi w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu
windykacyjnego, polecenia testamentowego lub darowizny praw majątkowych, w tym również praw
związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków
i darowizn, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub
obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Polski.
W świetle art. 7 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn podstawą opodatkowania jest co do
zasady wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość),
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ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania
obowiązku podatkowego.
Stawki podatku od spadków i darowizn są różne i zależą od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa
albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą
i obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 Ustawy o Podatku od
Spadków i Darowizn.
Stosownie do art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn zwalnia się od podatku nabycie
własności rzeczy lub praw majątkowych (w tym obligacji) przez małżonka, zstępnych, wstępnych,
pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania
obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od
dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku niespełnienia
powyższego warunku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na
zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, nabycie prawa majątkowych (w tym
obligacji) podlegających wykonaniu na terytorium Polski nie podlega opodatkowaniu, jeżeli w dniu
nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli
miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Polski.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
W świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych opodatkowaniu
podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży lub zamiany rzeczy lub praw
majątkowych. Czynności te podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są:
(i)

rzeczy znajdujące się na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane na
terytorium Polski;

(ii)

rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą,
w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski
i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Polski.

Co do zasady sprzedaż obligacji emitowanych przez spółki z siedzibą na terytorium Polski jest uznawana
za sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski i w związku z tym podlega
podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% (jeden procent), który zgodnie z art. 4 pkt 1
w zw. z art. 10 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych jest płatny przez nabywcę i powinien
zostać rozliczony w ciągu 14 (czternastu) dni od dokonania czynności (tj. od dnia zawarcia umowy
sprzedaży). Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.
Jednakże zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwolniona od podatku
od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:
(i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, (ii) dokonywana za pośrednictwem
firm inwestycyjnych oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, (iii) dokonywana w ramach rynku
zorganizowanego, (iv) dokonywana poza rynkiem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz
zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy na rynku zorganizowanym
– w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Odpowiedzialność płatnika
Zgodnie z art. 30 Ordynacji Podatkowej, płatnik podatku, który nie wykonał obowiązków obliczenia,
pobrania lub wpłaty podatku organowi podatkowemu, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek
niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli podatek
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nie został pobrany z winy podatnika. W takim przypadku organ podatkowy wydaje decyzję
o odpowiedzialności podatnika.

15. WSKAZANIE STRON UMÓW O GWARANCJĘ EMISJI ORAZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ TYCH UMÓW
Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o gwarancję emisji.

16. OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
16.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta
Oferta Publiczna kierowana jest do:
1) osób fizycznych,
2) osób prawnych,
3) jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, zarówno rezydentów jak
i nierezydentów w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego.
Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor,
w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien
zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu
dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego
państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności
związane z nabyciem Obligacji nie narusza przepisów prawa.
Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą 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 1933r.
z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób
zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Obligacji.
W związku z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską niniejsza Oferta publiczna Obligacji nie jest
kierowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji albo na
Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających
siedzibę w Rosji albo na Białorusi.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane
jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna
obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne
z obowiązującymi regulacjami.
16.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji
Oferta Publiczna rozpocznie się z chwilą rozpoczęcia udostepnienia do publicznej wiadomości
Memorandum Informacyjnego. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane
we wskazanych poniżej terminach:
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CZYNNOŚĆ

TERMIN

Publikacja Memorandum Informacyjnego

13 czerwca 2022 r.

Przyjmowanie Zapisów na Obligacje

13 czerwca – 23 czerwca 2022 r.

Przydział Obligacji

24 czerwca 2022 r.

Terminy Oferty Obligacji mogą ulec zmianie.
W przypadku przedłużenia lub skrócenia któregoś z powyższych terminów, przekazanie informacji
nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś z tych
terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia biegu
pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go na okres
wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie
później niż w dniu tego wcześniejszego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może
nastąpić wyłącznie w terminie ważności Memorandum Informacyjnego i termin ten nie może być
dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty Obligacji.
Informacja o zmianie terminów przekazana zostanie w formie Komunikatu Aktualizującego do
Memorandum Informacyjnego podanego do publicznej wiadomości w trybie, w jaki zostało
udostępnione niniejsze Memorandum Informacyjne, czyli na stronie internetowej Spółki:
www.mpwiw.pl oraz na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl .
Sprostowanie niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek nie
stanowi zmiany Warunków Emisji. Tym samym Emitent jest uprawniony do korekty treści Warunków
Emisji w tym zakresie bez zgody Obligatariuszy.
16.3. Zasady, miejsce i terminy składania zapisów oraz terminy związania zapisem
Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferuje się 7.200 (słownie: siedem tysięcy
dwieście) Obligacji na okaziciela Serii H Emitenta o wartości nominalnej i Cenie emisyjnej równej
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych każda.
Firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie Publicznej Obligacji jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
z siedzibą w Warszawie.
Oferowanie odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Memorandum Informacyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym
informacje o Ofercie oraz Emitencie.
Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane
jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Ani niniejsze Memorandum Informacyjne,
ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem zatwierdzenia, rejestracji lub notyfikacji
w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym
Memorandum Informacyjnym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba
że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać przeprowadzona zgodnie z prawem, bez konieczności
spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymagań prawnych. Każdy Inwestor zamieszkały lub mający
siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską, który zamierza uczestniczyć w Ofercie, powinien zapoznać się
z przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w innych państwach, które mogą mieć
do niego zastosowanie w tym zakresie.
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Koszty zapisu
W związku ze złożeniem zapisów Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów, za wyjątkiem
ewentualnych kosztów wynikających ze złożenia zapisu droga korespondencyjną lub ewentualnych
kosztów stanowiących opłaty i prowizji bankowe, które mogą zostać pobrane przez bank prowadzący
rachunek bankowy Inwestora w związku z realizacją przelewu.
Inwestor musi liczyć się z możliwością poniesienia kosztu otwarcia rachunku papierów wartościowych,
w przypadku gdy nie jest właścicielem takiego rachunku, a chciałby, aby Obligacje były na nim zapisane
po ich rejestracji w Depozycie.
Zasady składania zapisów
Zapis na Obligacje może zostać złożony jedynie przez osobę, która zawarła z PCDM umowę świadczenia
usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów
finansowych.
W przypadku, gdy osoba zainteresowana nabyciem Obligacji nie ma zawartej takiej umowy, powinna
ona skontaktować się z PCDM w celu uzyskania wyjaśnień, co do trybu i zasad jej podpisania.
Pojedynczy Zapis na Obligacje złożony przez Inwestora nie może obejmować mniej niż 5 (pięć) Obligacji
i więcej niż łączna liczba Obligacji przewidzianych w Ofercie Publicznej.
Pojedynczy zapis na mniej niż 5 (pięć) Obligacji będzie uważany za nieważny. Zapis opiewający na
większą liczbę Obligacji niż liczba Obligacji oferowanych w Ofercie Publicznej będzie traktowany jak zapis
na łączną liczbę Obligacji oferowanych w Ofercie Publicznej. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy
na Obligacje, przy czym łączna liczba Obligacji określona w zapisach złożonych przez jednego Inwestora,
nie może być większa niż liczba oferowanych Obligacji. Przy zachowaniu tej zasady wielokrotne zapisy
składane przez Inwestora będą przy przydziale Obligacji traktowane jak jeden zapis.
Zapisy na Obligacje mogą być składane w formie papierowej albo elektronicznej.
Zapisy na Obligacje Inwestorzy powinni składać na Formularzu Zapisu, który stanowi Załącznik 5 do
Memorandum Informacyjnego, bądź odpowiednio w postaci elektronicznej, za pośrednictwem
odpowiedniego formularza elektronicznego udostępnionego w związku z Ofertą Publiczną w Systemie
PCDM.
Zapis na Obligacje może zostać złożony:
• elektronicznie poprzez wypełnienie Formularza Zapisu dostępnego w systemie PCDM na
stronie: https://portal.pcdm.pl/creator ;
•

elektronicznie poprzez przesłanie skanu Formularza Zapisu na adres e-mail: obligacje@pcdm.pl
zawierającego skan podpisanego dokumentu;

•

w Punkcie Obsługi Klientów PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa lub w każdym
Punkcie Obsługi Klientów spośród wymienionych w Załączniku 4 niniejszego Memorandum
Informacyjnego, lub w innym miejscu uzgodnionym z PCDM;

• poprzez przesłanie podpisanego Formularza Zapisu drogą korespondencyjną - pocztą lub
kurierem – na adres PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, przy czym Formularz
Zapisu musi zostać dostarczony na adres PCDM najpóźniej do godz. 17:00 ostatniego dnia
przewidzianego na przyjmowanie zapisów na Obligacje.
Zapisy składane elektronicznie powinny zostać złożone najpóźniej do godziny 23:59 w ostatnim dniu
przyjmowania Zapisów.
W każdym z Punktów Obsługi Klientów przyjmujących Zapisy na Obligacje można uzyskać informację
o szczegółowych zasadach dokonywania zapisów i ich opłacania.
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W przypadku zapisów składanych korespondencyjnie albo kanałem elektronicznym, wymagane jest
również dołączenie do nich kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu
poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL lub/i zdjęcie). Ich brak spowoduje, że zapis taki nie
zostanie uznany za złożony.
Dopuszczalne jest składanie zapisów za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.
Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku
Inwestora, który nie zawarł wcześniej z PCDM umowy świadczenia usług maklerskich polegających na
przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych, a umowa taka jest zawierana
przez pełnomocnika, Inwestor musi osobiście wypełnić formularz identyfikacji klienta. Formularz ten
musi zostać przedstawiony przez pełnomocnika wraz z dokumentem pełnomocnictwa. Oryginał
pełnomocnictwa powinien zostać przekazany PCDM najpóźniej wraz ze złożeniem zapisu. Składając zapis
na Obligacje pełnomocnik okazuje pracownikowi PCDM dokument tożsamości. W przypadku składania
zapisu drogą korespondencyjną oryginał pełnomocnictwa powinien zostać dostarczony na adres PCDM
najpóźniej do godz. 17:00 ostatniego dnia przewidzianego na składanie zapisów. Wymagane jest
również dołączenie do niego kopii dowodu tożsamości i kopii dokumentu poświadczającego tożsamość
zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika. Ich brak spowoduje, że zapis taki nie zostanie uznany za
złożony.
Zapisy składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz
poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu niniejszego
Memorandum Informacyjnego zapisy odrębnych Inwestorów.
Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć jeden zapis zbiorczy na
rzecz poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę Inwestorów zawierającą w odniesieniu do
każdego z Inwestorów informacje określone odpowiednio w Formularzu Zapisu na Obligacje.
Zapis, które nie zawiera wszystkich danych zawartych w Formularzu Zapisu jest nieważny. Dodatkowe
postanowienia nieprzewidziane w Formularzu Zapisu nie wywołują skutków prawnych.
Zapis na Obligacje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny.
Zapis jest nieodwołalny za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt. 16.5. Rozdziału IV Memorandum.
Składając zapis na Obligacje Inwestor lub jego pełnomocnik może złożyć nieodwołalną dyspozycję
deponowania Obligacji, która umożliwi zapisanie Obligacji na rachunku papierów wartościowych
Inwestora po ich rejestracji w Depozycie.
Dyspozycja deponowania Obligacji stanowi część Formularza Zapisu na Obligacje.
Inwestor zobowiązuje się do przekazania PCDM informacji o wszelkich zmianach dotyczących
wskazanego w dyspozycji deponowania numeru rachunku papierów wartościowych lub podmiotu
prowadzącego ten rachunek niezwłocznie po zajściu tej zmiany i przy zachowaniu formy pisemnej.
W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa
powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.
W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat
dokumentów wymaganych przy składaniu zapisu z wykorzystaniem konstrukcji zaliczenia wierzytelności
w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 3) Ustawy o obligacjach lub zapisów przez przedstawicieli ustawowych,
pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu inwestorów potencjalni inwestorzy powinni
skontaktować się z PCDM.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza Zapisu na Obligacje ponosi
Inwestor.
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Termin związania zapisem
Subskrybent będzie związany złożonym zapisem do Dnia Przydziału Obligacji lub do czasu wycofania
zgody na nabycie Obligacji, lub do dnia ogłoszenia informacji o niedojściu Oferty Publicznej Obligacji do
skutku.
16.4. Zasady, miejsce i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty

w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej
Warunkiem skutecznego złożenia Zapisu jest opłacenie Obligacji w kwocie równej iloczynowi liczby
Obligacji wskazanej w zapisie i Ceny emisyjnej Obligacji.
Obligacje mogą zostać objęte i opłacone z wykorzystaniem konstrukcji zaliczenia wierzytelności
Emitenta przysługującej mu od osoby składającej Zapis z tytułu dokonania wpłaty na objęcie Obligacji
z wierzytelnością osoby składającej Zapis i przysługującej od Emitenta w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 3)
Ustawy o obligacjach.
Za moment wpłaty kwoty należnej za Obligacje uważać się będzie chwilę uznania rachunku bankowego
PCDM pełną kwotą stanowiącą iloczyn liczby Obligacji Serii H określonej w Zapisie i Ceny emisyjnej lub
data zawarcia umowy w zakresie zaliczenia wierzytelności z tytułu dokonania wpłaty na objęcie Obligacji
z wierzytelnością osoby składającej Zapis i przysługującej od Emitenta, z zastrzeżeniem, że w przypadku
niedojścia do skutku emisji Obligacji Serii H umowa zaliczenia wierzytelności nie odnosi skutku,
w szczególności nie następuje umorzenie wierzytelności Inwestora od Emitenta.
Wpłata na Obligacje powinna zostać dokonana w złotych polskich na rachunek Prosper Capital Domu
Maklerskiego o numerze:
42 1020 1026 0000 1302 0473 7799
Wpłata na Obligacje powinna zostać uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby środki na nabycie
Obligacji zostały zaksięgowane na rachunku bankowym PCDM najpóźniej do końca ostatniego dnia
przyjmowania zapisów na Obligacje (data uznania rachunku PCDM), pod rygorem uznania zapisu za
nieważny i nie uwzględniania go przy przydziale Obligacji.
Tytuł wpłaty: Zapis na Obligacje Serii H Manufaktura Piwa Wódki i Wina - [imię i nazwisko / nazwa (firma)
Inwestora].
Wpłata na Obligacje powinna być dokonana z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz Inwestora.
Wpłata na mniejszą liczbę Obligacji niż wskazana w zapisie (lecz nie mniejszą niż na 5 sztuk) nie oznacza
nieważności zapisu, a powoduje, że będzie on traktowany jak złożony na liczbę Obligacji mającą pokrycie
we wpłaconej kwocie (z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji).
Inwestorzy mogą opłacać Obligacje dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie
podlegała sumowaniu.
Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na
Obligacje. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank
przelewów.
Wpłaty na Obligacje nie podlegają oprocentowaniu.
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16.5. 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
Zapis na Obligacje Oferowane jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.
W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Obligacji udostępniony zostanie Suplement do
Memorandum Informacyjnego zawierający informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach
w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Obligacji, zaistniałych w okresie
od udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent
powziął wiadomość po udostępnieniu Memorandum Informacyjnego, osoba, która złożyła zapis przed
udostępnieniem Suplementu, może wycofać zgodę na nabycie lub subskrypcję Obligacji. Wycofanie
zgody następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w PCDM, w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych
od dnia udostępnienia Suplementu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu. Suplement będzie
zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo wycofania zgody na nabycie Obligacji.
Emitent nie może dokonać przydziału Obligacji wcześniej niż po upływie terminu do wycofania zgody
przez Inwestora. W związku z tym w przypadku opublikowania Suplementu, którego data publikacji
powodowałaby, że termin do którego przysługuje prawo wycofania zgody przypadałaby później, niż
termin przydziału Obligacji określony w harmonogramie, termin przydziału Obligacji zostanie stosownie
przesunięty a Suplement będzie zawierał informacje o zmianie daty przydziału oraz wskazywał datę, do
której Inwestorom przysługuje prawo wycofania zgody.
Osoby, które nie złożyły oświadczenia o wycofaniu zgody w związku z opublikowaniem Suplementem do
Memorandum Informacyjnego, związane są złożonym zapisem na Obligacje zgodnie z warunkami
zawartymi w zmienionym Suplemencie Memorandum.
W przypadku wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Obligacji, PCDM zwróci Inwestorowi wpłaconą
kwotę, na rachunek bankowy wskazany na Formularzu Zapisu w terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych
bez żadnych odsetek ani odszkodowań.
16.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych
Przydział Obligacji zostanie dokonany w Dniu Przydziału, określonym w pkt 16.2. powyżej.
Przydział Obligacji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty na
Obligacje, zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym.
Jeżeli liczba Obligacji objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi
zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Obligacji oferowanych, każdemu Inwestorowi składającemu
zapis na Obligacje zostanie przydzielona taka liczba Obligacji, na jaką złożył zapis.
Jeżeli łączna liczba Obligacji objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie
z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Obligacji oferowanych, Obligacje zostaną przydzielone
według uznania Emitenta.
Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od
zapisu.
Informacja o dokonaniu przydziału Obligacji zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki
zostało opublikowane niniejsze Memorandum Informacyjne.
16.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot
W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Inwestorowi składającemu zapis na
Obligacje nie zostaną przydzielone Obligacje lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Obligacji niż ta,
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na którą złożono zapis, nadpłacone kwoty zostaną zwrócone Inwestorowi w terminie do 7 (siedmiu) Dni
Roboczych od dnia dokonania przydziału Obligacji.
W przypadku wycofania zgody na nabycie Obligacji w związku z udostępnieniem Suplementu do
Memorandum Informacyjnego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone takiemu Inwestorowi w terminie 7
(siedmiu) Dni Roboczych od daty złożenia PCDM oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody.
Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w Formularzu
Zapisu.
16.8. Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej

przeprowadzenia
Oferta nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie zostanie złożony ani jeden poprawny i opłacony zapis.
Odstąpienie od Oferty
Emitent może w każdym czasie i bez podawania przyczyn podjąć decyzję o odstąpieniu od
przeprowadzania Oferty.
Zawieszenie Oferty
Emitent może w każdym czasie i bez podawania przyczyn podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty. Podjęcie
decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów
Oferty. Terminy te Spółka, może ustalić później, a informacja zostanie przekazana niezwłocznie po jej
ustaleniu, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.
16.9. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu albo niedojściu Oferty do skutku, odstąpieniu od

przeprowadzania Oferty lub jej odwołaniu, zawieszeniu Oferty oraz sposób i termin
zwrotu wpłaconych kwot
W przypadku dojścia albo niedojścia do skutku Oferty informacja o tym fakcie zostanie przekazana do
publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po powzięciu tej informacji
przez Emitenta, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, tj. na stronie
internetowej Spółki: www.mpwiw.pl oraz na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl.
W przypadku odstąpienia od przeprowadzania Oferty lub jej odwołania informacja o tym fakcie zostanie
przekazana do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po powzięciu
tej informacji przez Emitenta, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, tj. na
stronie internetowej Spółki: www.mpwiw.pl oraz na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl.
Informację o zawieszeniu Oferty Emitent poda do publicznej wiadomości w formie Suplementu do
Memorandum Informacyjne w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum, tj. na stronie
internetowej Spółki: www.mpwiw.pl oraz na stronie internetowej PCDM: www.pcdm.pl.
W przypadku zawieszenia Oferty w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez Emitenta
uznane za wiążące, a wpłaty na Obligacje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi Inwestorom.
Osoby, które wyraziły zgodę na nabycie Obligacje mają natomiast prawo do wycofania zgody w terminie
2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia udostępnienia Suplementu do Memorandum Informacyjnego, na
podstawie którego oferta jest zawieszana. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie
złożone w PCDM.
Zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od
odpowiednio dnia ogłoszenia przez Emitenta informacji odpowiednio o niedojściu Oferty do skutku albo
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dnia ogłoszenia przez Emitenta o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty, albo w terminie 7 (siedmiu)
dni roboczych od daty złożenia PCDM oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody w przypadku
zawieszenia oferty.
Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w Formularzu
Zapisu.

17. WSKAZANIE

CELÓW EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ REALIZOWANE Z UZYSKANYCH

WPŁYWÓW Z EMISJI, WRAZ ZE WSKAZANIEM PLANOWANEJ WIELKOŚCI WPŁYWÓW, OKREŚLENIEM, JAKA CZĘŚĆ
TYCH WPŁYWÓW BĘDZIE PRZEZNACZONA NA KAŻDY Z WYMIENIONYCH CELÓW , ORAZ WSKAZANIE, CZY CELE
EMISJI MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na
refinansowanie części zadłużenia obligacyjnego Emitenta oraz pokrycie kosztów związanych z emisją
Obligacji.
Planowana wielkość wpływów z emisji Obligacji wynosi 7.200.000,00 zł . Środki pozyskane z Oferty:
- nie więcej niż 6.197.250,00 zł (około 86%) wartości emisji Obligacji Serii H zostanie przeznaczone na
wykup obligacji serii D oraz obligacji serii E Emitenta, który przypada w dniu 26 czerwca 2022 roku.
Wartość nominalna obligacji serii D Emitenta wynosi 4.880.000,00 zł. Natomiast wartość nominalna
obligacji serii E wynosi 5.520.000,00 zł.
- nie więcej niż 1.002.750,00 zł (około 14%) wartości emisji Obligacji Serii H zostanie przeznaczone na
pokrycie kosztów związanych z emisją Obligacji.
W przypadku, w którym nie zostaną objęte wszystkie Obligacje oferowane w ramach Oferty Publicznej
i tym samym Emitent nie pozyska wpływów z Oferty w planowanej wysokości to wysokość środków
z oferty przeznaczana na poszczególne cele ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu.
Emitent nie przewiduje zmiany celów w ramach niniejszej emisji Obligacji. Kwoty przeznaczane na
poszczególne cele mogą ulec nieznacznym zmianom, jednak nie więcej niż o 10%.
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V.

DANE O EMITENCIE

1. NAZWA (FIRMA),

FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z NUMERAMI

TELEKOMUNIKACYJNYMI

(TELEFON),

ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I ADRESEM POCZTY

ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMEREM
WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Firma pełna:
Firma skrócona:
Forma prawna:
Kraj siedziby:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:
Numer KRS:
Sąd Rejestrowy:

Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna
Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.
spółka akcyjna
Polska
Tenczynek
ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek
+48 12 257 91 66
kontakt@mpwiw.pl
www.mpwiw.pl
0000635590
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
365331458
9462662680

REGON:
NIP:

2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA, JEŻELI JEST OZNACZONY
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

3. PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT
Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i działa zgodnie
z Statutem Spółki i innymi właściwymi przepisami prawa.

4. SĄD, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU
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.
Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu.

5. KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA
W poniższej tabeli zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia w historii Emitenta.
Na Datę 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.
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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 S.A., nabycie akcji spółki Przyjazne Państwo
S.A. jako aportu na akcje Spółki

Źródło: Emitent.
Historia Grupy Kapitałowej
Spółka została zawiązana w dniu 8 sierpnia 2016 roku, a w dniu 6 września 2016 roku 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
100.000,00 zł, przy czym przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego kapitał zakładowy został opłacony w wysokości 25.000,00 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.
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
19.100.000,00 zł. Browar Tenczynek, założony w 1553 roku 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
10.000.000,00 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
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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 roku, 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.
W konsekwencji, poczynając od przełomu 2020 i 2021 roku Grupa Kapitałowa wprowadziła na rynek
szereg nowych produktów takich jak Tenczyńska Okovita, Whisky Palikot oraz kultowe produkty spółki
Przyjazne Państwo S.A. 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 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 do 100% akcji spółki Przyjazne Państwo S.A. jako wkładu niepieniężnego na akcje Spółki,
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 roku, 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 roku nastąpiło przeniesienie procesu produkcji piw
marki Doctor Brew do zakładu Spółki w Tenczynku poprzez zlecenie Spółce całej produkcji Doctor Brew,
a tym samym wykorzystanie wynikających z tego działania efektów synergii. Konsolidacja operacyjna
obu podmiotów została zakończona wiosną 2021 roku.
Natomiast samo Połączenie nastąpiło z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, tj. 29
marca 2022 roku. W wyniku Połączenia dotychczasowym akcjonariuszom Doctor Brew przyznanych
zostało 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I, tj.
0,010590859 akcji Emitenta za każdą akcję Doctor Brew.
Kolejnym krokiem w procesie konsolidacji podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej jest
przejęcie przez Emitenta spółki Przyjazne Państwo S.A., której 97,7 % akcji zostanie wniesione do Spółki
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jako wkład niepieniężny za 1.150.906 akcji zwykłych imiennych serii J Emitenta, emitowanych na
podstawie uchwały z dnia 26 stycznia 2022 roku. Wartość godziwa 100% akcji Przyjaznego Państwa S.A.
na potrzeby ich wniesienia jako wkładu niepieniężnego na wyżej wymienione akcje Spółki, według stanu
na dzień 31 października 2021 roku ustalono 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 Przyjaznego Państwa S.A. sporządzonej przez biegłego rewidenta Grzegorza Magdziarza
(działającego w imieniu ADVISOR audyt, księgowość, doradztwo Grzegorz Magdziarz Biegły Rewident z
siedzibą w Smolcu, przy ul. Bzowej 14, wpisanego na listę firm audytorskich pod numerem 4217). Na
Datę Memorandum Spółka zawarła z akcjonariuszami Przyjaznego Państwa S.A. umowy przeniesienia
na Spółkę 97,7% akcji Przyjaznego Państwa. W związku z zakończeniem procesu zawierania umów
przeniesienia na Spółkę akcji Przyjaznego Państwa Członkowie Zarządu Spółki w dniu 24 maja 2022 r.
złożyli oświadczenie o objęciu w podwyższonym kapitale zakładowym 1.150.906 akcji zwykłych
imiennych serii J o wartości nominalnej 0,10 zł. W dniu 25 maja 2022 r. został złożony stosowny wniosek
o wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS obejmujący podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii J oraz akcji serii K. Do dnia publikacji niniejszego Memorandum
Informacyjnego powyższe zmiany nie zostały zarejestrowane.
Ostatnim elementem konsolidacji zaplanowanym na tym etapie będzie przejęcie spółki Browar
w Niechanowie sp. z o.o. Spółka zakłada, że proces ten zostanie zrealizowany w 2023 roku.
Zarząd Emitenta przewiduje, że przejęcie spółki Browar w Niechanowie sp. z o.o. przez Emitenta 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
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. W dniu 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
Doctor Brew sp. z o.o. umowy przedwstępnej zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa 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.
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W grudniu 2018 roku holding został dokapitalizowany kwotą 3,2 mln zł 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 roku zapada decyzja o połączniu Doctor Brew
z Emitentem w celu prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa. W wyniku poczynionych uzgodnień, we
wrześniu 2020 roku 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 spółki 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. 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.

6. OKREŚLENIE

RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW

(FUNDUSZY)

WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH

TWORZENIA

Na Datę Memorandum kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.232,30 zł i dzieli się na 4.252.323 akcje
uprawniające łącznie do 5.241.863 głosów.
Zgodnie z bilansem Emitenta kapitał (fundusz) własny Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił
51.757.069,06 zł. Na powyższą wartość składały się:
− kapitał zakładowy w wysokości 342.715,00 zł;
− kapitał zapasowy w wysokości 16.988.525,00 zł;
− kapitał z aktualizacji wyceny w wysokości 55.161.852,00 zł
− pozostałe kapitały rezerwowe w wysokości 0,00 zł;
− straty z lat ubiegłych w wysokości 24.362.236,61 zł; oraz
− zysk netto w wysokości 3.626.213,67 zł.
Na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 stycznia 2022 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia
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dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w całości oraz zmiany Statutu Spółki, kapitał
zakładowy Emitenta został podwyższony o 115.090,60 zł poprzez objęcie 1.150.906 akcji zwykłych
imiennych serii J. Cena emisyjna jednej akcji serii J wynosiła 54,00 zł. Akcje serii J zostały pokryte
wkładem niepieniężnym w postaci łącznie 1.150.906 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja spółki Przyjazne Państwo S.A. stanowiących 97,7% akcji tej spółki. Wartość godziwa 100%
akcji spółki Przyjazne Państwo S.A. na dzień 31 października 2021 roku wynosiło 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 Przyjaznego Państwa sporządzonej przez biegłego rewidenta
Grzegorza Magdziarza.
W dniu 17 maja 2022 roku Emitent dokonał przydziału 139.265 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście
sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda. Akcje serii K były przedmiotem oferty publicznej. Cena emisyjna jednej akcji serii K wynosiła 54,00
zł. Akcje serii K zostały pokryte wkładem pieniężnym.
Powyższe zmiany zostały zgłoszone w dniu 25 maja 2022 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego. Do dnia publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego powyższe zmiany nie
zostały zarejestrowane.
Wykaz znaczących akcjonariuszy po dokonaniu rejestracji akcji serii J oraz akcji serii K został wskazany
w punkcie 17 w rozdziale V niniejszego Memorandum.
Po dokonaniu rejestracji akcji serii J oraz akcji serii K przez Krajowy Rejestr Sądowy wysokość kapitału
zakładowego będzie wynosił 554.249,40 zł
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 100.000,00
zł. 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).
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.

7. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego w Spółce nie występuje nieopłacony
kapitał zakładowy.
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8. WSKAZANIE,

NA JAKICH RYNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE PAPIERY

WARTOŚCIOWE 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 dniu 17 maja 2022 r Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji serii K oferowanych
w ramach oferty publicznej. Zgodnie z tą uchwałą Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji serii K w łącznej
liczbie akcji 139.265 sztuk. W transzy małych inwestorów złożono i opłacono 1.343 zapisy na łączną
liczbę 139.265 akcji serii K o łącznej wartości (liczonej wg. ceny emisyjnej 54,00 zł) 7.520.310,00 zł.
Emitent dokonał przydziału wszystkich akcji serii K na rzecz inwestorów, którzy poprawnie złożyli
i opłacili zapis na akcje. Tym samym publiczna emisja akcji serii K doszła do skutku. Obecnie trwają prace
nad wnioskiem o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect. Emitent w dniu 25
maja 2022 roku złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację akcji serii K i J.
W związku z instrumentami finansowymi Spółki nie były nigdy wystawiane kwity depozytowe.

9. INFORMACJE

O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO PAPIEROM

WARTOŚCIOWYM

Ani Emitent ani emitowane przez niego papiery wartościowe nie mają przyznanego ratingu.

10. INFORMACJE

O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH : UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM,

UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM

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 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 3.500.000,00 zł, częściowo
spłaconej. Emitent kwestionował wymagalność wierzytelności oraz należność odsetek. Sąd
upadłościowy nie doręczył Emitentowi wniosku upadłościowego, a postanowieniem z dnia 23
lipca 2020 roku 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 50.000,00 zł z tytułu zawartej umowy sprzedaży.
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Wobec zapłaty przez Emitenta dochodzonej kwoty wniosek upadłościowy został przez
wierzyciela cofnięty.

11. 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 TAKIMI, 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 tą
spółką, Doctor Brew sp. z o.o. i Emitentem, która to ugoda jest wykonywana. We wszystkich sprawach
powód (Browary Regionalne Jakubiak sp. z o.o.) cofnął pozwy ze zrzeczeniem się roszczenia, natomiast
w części z nich zostały już wydane postanowienia sądu o umorzeniu postępowania.
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.

12. 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 31 maja 2022 roku Spółki z Grupy Kapitałowej posiadały następujące zobowiązania z tytułu
obligacji (z wyłączeniem transakcji pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej):
Tabela: Zobowiązania z tytułu obligacji
Podmiot

Seria

Data Emisji

Ilość

Emitent
Emitent
Tenczyńska
Okovita S.A.

C
D

17.06.2020
26.06.2020

2000
4880

Wartość
nominalna
(zł)
1 000
1 000

A

26.06.2020

6000

Emitent

F

30.05.2022

3740

Razem
Źródło: Emitent

Kwota
wykupu (zł)

Termin
wykupu

Rodzaj
%

2 000 000
4 880 000

17.06.2022
26.06.2022

stałe
stałe

1 000

6 000 000

26.06.2022

stałe

1 000

3 740 000

26.05.2024

stałe

16.620.000

Emitent zakłada spłatę powyższych zobowiązań ze środków pochodzących z emisji długu.
Po dniu 31 maja 2022 roku Emitent dokonał przydziału obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej
4.520.000,00 zł. Termin wykupu obligacji serii G – 09 czerwca 2024 roku.
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Na dzień 30 kwietnia 2022 roku 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 (zł)
Podmiot

Pożyczki

Weksle

kredyt bankowy

krótkoterminowe długoterminowe krótkoterminowe długoterminowe
Doctor Brew sp. z o. o.

1 454 419,73 zł

Emitent
9 524 039,36 zł
Przyjazne Państwo
S.A.
Tenczynek
Bezalkoholowe
Tenczynek Dystrybucja
732 500,00 zł
S.A.
Tenczynek Świeże sp.
z o.o.
BUH Distillery Sp. Z
o.o.
Tenczyńska Okovita
S.A.
Razem
11 710 959,09 zł

468 851,00 zł

1 474 561,67 zł

19 978 280,86 zł

3 944 277,96 zł

606 991,84 zł

388 705,70 zł

369 686,04 zł

25 532,78 zł

368 282,20 zł

1 400 822,48 zł

91 911,67 zł

297 931,03 zł

374 000,00 zł

24 000,00 zł

5 534 345,51 zł

669 511,78 zł
5 510 751,30 zł

2 164 466,63 zł

269 209,86 zł

266 000,00 zł

28 436 538,33 zł

krótkoterminowe

2 605 612,75 zł

2 164 466,63 zł

Źródło: Emitent
Emitent zakłada spłatę powyższych zobowiązań ze środków pochodzących z planowanej emisji długu.
Zobowiązania warunkowe (opcyjne)
Spółka posiada zobowiązania warunkowe wynikające z zawartych umów typy „buy sell back”. Umowa
określa, że inwestorowi po upływie 2 lub 3 lat (stosownie od umowy) od momentu nabycia akcji lub
udziałów w danej spółce będzie przysługiwało uprawnienie do żądania od Emitenta, aby ten nabył od
inwestora akcje lub udziały za określoną w umowie cenę, stanowiącą 120% (w przypadku umów 2
letnich) lub 130% (dla umów 3 letnich) łącznej ceny nabycia akcji lub udziałów.
Zobowiązanie wobec inwestora zostanie wykonane poprzez zawarcie, na żądanie inwestora, umowy
sprzedaży udziałów lub akcji na rzecz Emitenta za wyżej wskazaną cenę. Inwestor może wystąpić
z żądaniem zawarcia umowy sprzedaży nie wcześniej niż po upływie 24 lub 36 miesięcy od dnia
wniesienia wkładów na poczet obejmowanych przez inwestora udziałów lub akcji. Inwestor może, ale
nie musi skorzystać ze swojego prawa.
Na dzień 30 kwietnia 2022 roku Emitent posiada zobowiązania warunkowe z tego tytułu w podziale na
krótko i długo terminowe:
Tabela: Zobowiązania warunkowe z tytułu zobowiązania opcyjnego (zł)
Podmiot
Emitent (wyniku połączenia z
Doctor Brew S. A.)
Doctor Brew sp. z o. o.
Emitent
Razem:

Odkup akcji/ udziałów
krótkoterminowe
2 414 459,18 zł
7 768 200,00 zł
10 182 659,18 zł

długoterminowe

14 453 400,00 zł
32 101 770,00 zł
46 555 170,00 zł
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Źródło: Emitent
Po dniu 30 kwietnia 2022 roku Emitent zaciągnął zobowiązanie do nabycia, na żądanie inwestorów
udziałów spółki Tenczynek Świeże sp. z o.o., objętych za łączną kwotę 16.380.570,00 zł po cenie
w wysokości 120% lub 124% w przypadku nabywania udziałów za cenę w wysokości co najmniej
200.000,00 zł. Prawo żądania nabycia wyżej opisanych udziałów może zostać wykonane przez
inwestorów po upływie 24 miesięcy od dnia wniesienia wkładów na te udziały.
W opinii Emitenta nie istnieją inne niż wskazane powyżej zobowiązania, w szczególności kształtujące
jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez
nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych.

13. INFORMACJE O NIETYPOWYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA
OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYM W MEMORANDUM
W opinii Emitenta brak jest nietypowych okoliczności lub zdarzeń mających wpływ na wyniki
z działalności gospodarczej za rok obrotowy 2021.

14. WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ EMITENTA ORAZ INNYCH
INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH ZA
OSTATNI ROK OBROTOWY

Po dniu 31 grudnia 2021 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) rejestracja Połączenia w dniu 29 marca 2022 roku;
2) zawarcie umów przeniesienia 97,7% akcji spółki Przyjazne Państwo S.A. na Emitenta jako wkładu
niepieniężnego na akcje serii J;
3) przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii K (przydzielono 139.265 akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł, po cenie emisyjnej równej 54 zł za jedną akcję);
4) złożenie wniosku w dniu 25 maja 2022 r. o wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS
obejmujący podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz akcji
serii K.

15. 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.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB NADZORUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO EMITENTA
Zarząd
Zgodnie z § 13 Statutu, Zarząd liczy od jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani
i odwoływani są w następujący sposób:
1) spółce Kresy sp. z o.o. przysługiwać będzie prawo powołania i odwoływania jednego członka
Zarządu na podstawie pisemnego oświadczenia;
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2) Aquamore sp. z o.o., Manufaktura 1 sp. z o.o. oraz Tomaszowi Czechowskiemu działającym
łącznie 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.
Kadencja Zarządu jest trwa pięć lat.
Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
Siedziba Emitenta mieści się przy ul. Tenczyńska 59, 32-067 Tenczynek.
Skład Zarządu aktualny na Datę Memorandum został przedstawiony w poniższej tabeli.
Imię i nazwisko

Wiek

Funkcja

Data objęcia
Data upływu
funkcji
kadencji
Palikot Janusz
58
Prezes Zarządu
27 stycznia 2020
*27 stycznia 2025
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 - nadal

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 S.A. - 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.
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Podmiot

Funkcja

Czy funkcja jest
pełniona na Datę
Memorandum?

Spokojne Państwo sp. z o.o.

Prezes Zarządu, wspólnik

Tak

Manufaktura Ameryka LLC

Prezes Zarządu

Tak

Perfumy Dizajn S.A.

Członek
Rady
akcjonariusz

Chipsy Buh S.A.

Prezes Zarządu, akcjonariusz

Tak

Gościniec Jaczno S.A.

Prezes Zarządu, akcjonariusz

Tak

Buh Distillery sp. z o. o.

Prezes Zarządu

Tak

Piwowarzy S.A.

Prezes Zarządu, akcjonariusz

Tak

Tenczynek Świeże sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Tenczynek Dystrybucja S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Przyjazne Państwo S.A.

Prezes Zarządu, akcjonariusz

Tak

Alembik Polska S.A.

Prezes Zarządu, akcjonariusz

Tak

Tenczynek Bezalkoholowe S.A.

Prezes Zarządu

Tak

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Prezes Zarządu, akcjonariusz

Tak

Kresy sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

Dzierwany S.A.

Członek
Rady
akcjonariusz

Tenczyńska Okovita S.A.

Prezes Zarządu

Tak

Doctor Brew S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Nie

Browar w Niechanowie sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Fundacja Theatrum Gedanense

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Fundacja Im. Witolda Gombrowicza

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Fundacja Janusza Palikota

Prezes Zarządu

Tak

Doctor Brew Sp. z o.o

Członek Rady Nadzorczej

Tak

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

Tak

Nadzorczej, Tak

Nadzorczej, Tak

Źródło: Emitent, oświadczenie Janusza Palikota
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Jego kadencja upływa z dniem 27 stycznia 2025 roku.
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 Nietubycia:
Grupa Prodigo S.A.

Od października 2013 roku akcjonariusz i Prezes Zarządu Prodigo S.A. a do
stycznia 2020 roku również 5 spółek portfelowych.
Prodigo S.A. październik 2013 roku – nadal
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.

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
roku do stycznia 2020 roku obecnie Członek Rady Nadzorczej
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 2019 roku Partner Spółki, od grudnia 2020r pełnił rolę Prezesa
Zarządu w funduszu zajmującego 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
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Wyższe

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Psychologii,

Źródło: Emitent, oświadczenie Tomasza Nietubycia

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 sp. z. o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Stabilion 2 sp. z. o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Chipsy BUH S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Członek Zarządu, akcjonariusz

Tak

Perpetuum Fund Sp. z o.o.

Członek Zarządu, wspólnik

Nie

PMTH S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

BUH Distilery sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Idea 2.0 sp. z o.o.

Członek Zarządu, wspólnik

Tak

Prodigo S.A.

Prezes Zarządu

Tak

Mercaton ASI sp z. o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Mercaton sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Doctor Brew S.A.

Członek Zarządu, Akcjonariusz

Nie

Doctor Brew sp. z o.o.

Członek Zarządu

Tak

Tenczynek Świeże sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

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, wspólnik

Tak

Solny 4 sp. z o.o.

Członek Zarządu, Wspólnik

Tak

Eco-Tara sp. z o.o.

Prezes Zarządu, Wspólnik

Tak

Metal Trader sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Prodigo Real Estate sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tak
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Oxygen S.A.

Przewodniczący
Nadzorczej,

Ipsum S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Cafeway S.A.

Członek Rady
Prezes Zarządu

Nadzorczej, Nie

Etno Cafe S.A.

Członek Rady
Akcjonariusz

Nadzorczej, Tak

Etno Cafe Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Ipsum S.A.

Akcjonariusz

Tak

Doctor Brew S.A.

Akcjonariusz

Nie

Mercaton sp z o.o.

Prezes Zarządu, 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

ETNO CAFE SPV sp. z o.o.

Prokurent

Nie

ETNO CAFE SPV sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Nie

AG RECYKLING sp. z o. O.

Prezes Zarządu

Nie

Systema sp. z o.o.

Prokurent

Nie

2 TM Aluminium

Wspólnik

Nie

2 TM Aluminium

Członek Zarządu

Nie

CEMENERGY sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Nie

DATARINO sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Nie

PRODIGO RECYKLING sp. z o.o.

Członek Zarządu

Tak

PRODIGO Odlewnia sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

Prodigo Metals Recovery sp. z o. o.

Prokura

Tak

Cafeway Investors S.A.

Prokura

Nie

Cafeway Investors S.A.

Członek Organu Nadzoru

Tak

Hamda Trade sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Tak

Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA” Członek Zarządu
Wrocław

Rady Tak
Tak

Tak

Źródło: Emitent, oświadczenie Tomasza Nietubycia
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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 Od czerwca 2021 roku - nadal
i Wina S.A.
Współwłaściciel, wiceprezes zarządu.
Odpowiedzialność za kreacje marek.
Wsparcie działań organizacyjnych w tym szczególnie sprzedaży.
Zarządzanie grupą spółek powiązanych.
Przyjazne Państwo S.A.

Akcjonariusz, Członek Rady Nadzorczej.

Oxygen S.A

Od lipca 2020 roku
Akcjonariusz, członek Rady Nadzorczej
Oxygen S.A. 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 S.A.
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wspierana jest przez znaczące podmioty z branży, jakie jak The Knights of
Unity czy CShark.
Solny 4 sp. z o.o.

Od lipca 2019 roku - nadal
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.

Doctor Brew S.A

Od stycznia 2019 roku
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

Funkcja

Czy funkcja jest
pełniona na Datę
Memorandum?

Perfumy Dizajn S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Spokojne Państwo sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

Chipsy BUH S.A.

Członek
Rady
akcjonariusz

Kraftowe Alkohole sp. z o.o.

Wspólnik

Nie

Kraft Alkohole sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

Alkoexpress sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Wiceprezes Zarządu, akcjonariusz Tak

Tenczyńska Okovita S.A.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Buh Distillery sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Tenczynek Świeże sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej

Tak

Przyjazne Państwo S.A.

Członek
Rady
akcjonariusz

Nadzorczej, Tak

Nadzorczej, Tak
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Oxygen S.A.

Członek
Rady
akcjonariusz

Nadzorczej, Tak

Solny 4 sp. z o.o.

Członek Zarządu, Wspólnik

Tak

Market Główny sp. z o.o.

Członek Zarządu

Tak

Doctor Brew S.A.

Członek Zarządu, akcjonariusz

Tak

Mousetrap Games sp. z o. o.

Wspólnik

Tak

2 TM Aluminium sp. z o.o.

Członek Zarządu, wspólnik

Tak

Idea 2.0 sp. z o.o.

Członek Zarządu, wspólnik

Tak

Bar Prohibicja sp. z o.o.

Prezes Zarządu, Wspólnik

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
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.

Rada Nadzorcza
Zgodnie z § 14 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków,
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że akcjonariuszowi Kresy
sp. z o.o. przysługuje prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś 2)
Aquamore sp. z o.o., Manufaktura 1 sp. z o.o. oraz Tomaszowi Czechowskiemu działającym łącznie oraz
akcjonariuszowi Vortune Equity Group S.A., każdemu z nich z osobna przysługuje prawo powoływania
i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak dany z wyżej wymienionych akcjonariuszy
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posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 8% ogólnej liczby akcji Spółki. Aquamore sp. z o.o.,
Manufaktura 1 sp. z o.o. oraz Tomasz Czechowski, działający łącznie, są ponadto uprawnieni do
wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na Datę Memorandum Vortune Equity Group S.A. nie
posiada co najmniej 8% Akcji Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres kadencji wynoszącej pięć lat.
Skład Rady Nadzorczej aktualny na Datę Memorandum został przedstawiony w poniższej tabeli.
Imię i nazwisko

Wiek

Funkcja

Emil Palikot

33

Przemysław Bobrowicz

28

Krzysztof Sokalski

42

Paweł Komar

37

Zbigniew Borowy

67

Członek
Nadzorczej
Członek
Nadzorczej
Członek
Nadzorczej
Członek
Nadzorczej
Członek
Nadzorczej

Data objęcia funkcji

Data
kadencji

upływu

Rady

06 września 2016 roku

Rady

27 stycznia 2020 roku

Rady

30 marca 2021 roku

Rady

30 marca 2021 roku

Rady

30 marca 2021 roku

30 czerwca 2022
roku*
*27 stycznia 2025
roku
*30 marca 2026
roku
* 30 marca 2026
roku
30 marca 2026 roku

* 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

Wykształcenie Emila Palikota
20215-2020

Toulouse School of Economics Studia doktoranckie w
mikroekonomii
2011-2012
Tilburg University – Studia magisterskie w dziedzinie ekonomii
2008-2011
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – studia licencjackie
Źródło: Emitent, oświadczenie Emila Palikota

dziedzinie

W poniższej tabeli zaprezentowano spółki prawa handlowego, w których Emil Palikot był w okresie
ostatnich 3 lat członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

str. 77

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Podmiot

Funkcja

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Członek
Nadzorczej,
Akcjonariusz
Akcjonariusz

Alembik Polska S.A.
Źródło: Emitent, oświadczenie Emila Palikota

Czy funkcja jest pełniona na
Datę Memorandum?
Rady Tak

Tak

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
2020 - obecnie
2020 - obecnie
2019 - obecnie
2017 - obecnie

Piwo OnLine Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
Alembik Lublin Sp. z o.o.- Prezes Zarządu
Tenczynek Dystrybucja SA - Prezes Zarządu
Manufaktura Piwa, Wódki i Wina SA - dyrektor ds. marketingu odpowiadający
za przygotowanie i wprowadzenie nowych produktów, komunikację
całościową marek.
2014 - obecnie
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
2013 - 2016
Marketing Manager dla Twój Ruch i Janusza Palikota w tym szef sztabu
wyborczego w wyborach 2016 roku.
Źródło: Emitent, oświadczenie Przemysława Bobrowicza
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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
MarkNeting sp. z o.o.
Spokojne Państwo sp. z o.o.

Funkcja

Prezes Zarządu, Wspólnik
Członek Rady Nadzorczej
Prezes Zarządu,
Kraftowe Alkohole sp. z o.o.
Wspólnik
Kraft Alkohole sp. z o.o.
Prezes Zarządu, Wspólnik
Alkoexpress sp. z o.o.
Prezes Zarządu, Wspólnik
Członek Rady Nadzorczej,
Tenczyńska Okovita S.A.
akcjonariusz
Dzierwany S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Manufaktura Piwa, Wódki i Wina S.A. Członek Rady Nadzorczej
Tenczynek Bezalkoholowe S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej,
Alembik Polska S.A.
akcjonariusz
Alembik Lublin sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Piwo OnLine sp z o.o.
Prezes Zarządu, wspólnik
Tenczynek Dystrybucja S.A.
Prezes Zarządu
Piwowarzy S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Tenczynek Świeże sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej
Tenczynek Księgowość sp. z o.o.
Prezes Zarządu, Wspólnik
BUH Distillery sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej
Perfumy Dizajn S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Doctor Brew S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Doctor Brew sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej
Źródło: Emitent, oświadczenie Przemysława Bobrowicza

Czy funkcja jest pełniona na
Datę Memorandum?
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak

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
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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 XXXIIIXXXVII 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 Equity Group S.A

10/2015 – obecnie
01/2017 – 09/2019
03/2016 – 12/2016
02/2015 – 09/2015
04/2004 – 12/2014

Restauracja 5 składników - Właściciel
Medical Finance Group SA - Prezes Zarządu
Fundusz Hipoteczny DOM S.A - Dyrektor Sprzedaży
Money Makers S.A. - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
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.
Podmiot

Funkcja

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.
Ipsum S.A.
SMA Food Solution sp. z o.o.
Osiedle Rumiankowa
YUIN Management sp. z o.o.
Q Value S.A.
Crowdway S.A.
Pacific Invest sp. z o.o.
Vortune Equity sp. z o.o.
Vortune Equity Group S.A.

Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Wspólnik
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Prezes Zarządu, Wspólnik
Prezes Zarządu
Prezes Zarządu

Czy funkcja jest pełniona na
Datę Memorandum?
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
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Doctor Brew S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Medication ASI sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej
Browar w Niechanowie sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej
GHD Ustka sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Atut Myszków sp. z o.o.
Członek Zarządu
Medical Finance Group S.A.
Prezes Zarządu
Doctor Brew sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej
Mediraty sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Źródło: Emitent, oświadczenie Krzysztofa Sokalskiego

NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
NIE

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
08/2021 – obecnie
04/2021 – obecnie
04/2021 – obecnie
07/2020 – obecnie
03/2020 – obecnie
02/2020 – obecnie
12/2019 – obecnie

Akademia Leona Koźmińskiego Członek Rady Naukowej
Notus Finanse S.A – Prezes Zarządu
Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
BUH Distillery sp. z o.o.- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Film RÓJ S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Q Value S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Vortune Equity Group S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Crowdway sp. z o.o.- Przewodniczący Rady Nadzorczej
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09/2019 – obecnie
06/2019 – 12/2021
01/2019 – obecnie
06/2018 – obecnie

Związek Firm Pośrednictwa Finansowego - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Doctor Brew S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Browar w Niechanowie sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
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.
Podmiot

Funkcja

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Notus Finanse S.A.
Prezes Zarządu
BUH Distillery sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej
Film RÓJ S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Q Value S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Vortune Equity Group S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Crowdway sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej
Związek Firm Pośrednictwa Finansowego Członek Rady Nadzorczej
Awaria.pl sp. z o.o.
Członek Zarządu, wspólnik
Doctor Brew S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Doctor Brew sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej
Browar w Niechanowie sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej
Źródło: Emitent, oświadczenie Pawła Komara

Czy funkcja jest pełniona
na Datę Memorandum?
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie

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.
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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
2021 - obecnie
2016 - 2020
2013 – 2016
2011 – 2012
2009 – 2011
2001 - 2009

Tenczyńska Okowita S.A. - Dyrektor ds. inwestycji
Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. - Prezes Zarządu
„Stalmet” sp. z o.o. – Prezes Zarządu
„TinberOne” SA w Biłgoraju – Dyrektor ds. technicznych
FS „Holding” SA w Lublinie - Prezes Zarządu
„Polmos Lublin” S.A. (obecnie „Stock Polska”) – Członek Zarządu, dyr. ds.
produkcji,
1999 - 2000
„Cornaxpol” Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
1995 - 1999
„AMBRA” S.A. w Warszawie, Zastępca Prezesa - szef Działu Zakupów i Logistyki,
1990 - 1995
„Canelli” sp. z o. o. w Biłgoraju, Prezes Zarządu
1977 - 1990
ZPDz „MEWA” w Biłgoraju, mistrz, kierownik ds. instalacji energetycznych
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

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Prezes Zarządu

Czy funkcja jest pełniona na
Datę Memorandum?
NIE
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Piwo Zdrój sp. z o.o. (obecnie Tenczynek Prezes Zarządu
Dystrybucja)
Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Spokojne Państwo sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej
Gościniec Jaczno S.A.
Członek Rady Nadzorczej
Źródło: Emitent, oświadczenie Zbigniewa Borowego

NIE
TAK
TAK
TAK

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
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.

17. DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU
Wykaz znaczących akcjonariuszy na dzień publikacji Memorandum
Według stanu na Datę Memorandum struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przedstawia się następująco:
Akcjonariusz
Janusz Palikot (bezpośrednio
pośrednio), W tym

Ilość akcji
I 1.574.841

Ilość
głosów

Udział
kapitale

w Udział
głosach

2.221.701

37,03%

42,38%

w

Bezpośrednio

13.571

13.571

0,32%

0,26%

Przez Kresy Sp. Z O.O.

1.561.270

2.208.130

36,72%

42,12%

"Piwowarzy" S.A.

1.088.600

1.288.600

25,60%

24,58%

Dariusz Chrząstowski

492.680

635.360

11,59%

12,12%

Pozostali

1.096.202

1.186.202

25,78%

20,91%

SUMA

4.252.323

5.241.863

100,00%

100,00%
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Źródło: Emitent
Pan Janusz Palikot posiada 66,66% udziałów w spółce Kresy sp. z o.o. oraz 45,23% akcji w spółce
Piwowarzy S.A., w której dodatkowo pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Wykaz znaczących akcjonariuszy z uwzględnieniem przeprowadzonej oferty publicznej akcji serii K oraz
uwzględnieniem przeprowadzania oferty akcji serii J obejmowanych w zamian za akcje Przyjaznego
Państwa
Poniżej przedstawiono wykaz znaczących akcjonariuszy (tj. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) z uwzględnieniem rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K oraz dojścia do skutku emisji akcji serii J kierowanej
do akcjonariuszy spółki Przyjazne Państwo i objęcia w jej ramach 1.150.906 akcji tej serii:
Akcjonariusz
Janusz Palikot (bezpośrednio
pośrednio), w tym

Ilość akcji
i 1.919.517

Ilość
głosów

Udział
kapitale

w Udział
głosach

2.566.377

34,63%

39,29%

w

Bezpośrednio

358.247

358.247

6,46%

5,48%

Przez Kresy Sp. Z O.O.

1.561.270

2.208.130

28,17%

33,80%

"Piwowarzy" Spółka Akcyjna

1.088.600

1.288.600

19,64%

19,73%

Dariusz Chrząstowski

492.680

635.360

8,89%

9,73%

Jakub Wojewódzki

463.401

463.401

8,36%

7,09%

Pozostali

1.578.296

1.578.296

28,48%

24,16%

SUMA

5.542.494

6.532.034

100,00%

100,00%

Źródło: Emitent
Pan Janusz Palikot posiada 66,66% udziałów w spółce Kresy sp. z o.o. oraz 45,23% akcji w spółce
Piwowarzy S.A., w której dodatkowo pełni funkcję Prezesa Zarządu.
Źródło: Emitent
Zgodnie z wiedzą Emitenta nie toczyły się ani nie zakończyły w okresie ostatnich 2 lat postępowania
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe dotyczące osób fizycznych posiadających ponad
10% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, których wynik ma lub może mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.
Dodatkowe informacje na temat uprzywilejowania niektórych akcji Emitenta
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.
Uprawnienia osobiste zostały przyznane działającym łącznie akcjonariuszom Spółki: Aquamore sp. z o.o.
(KRS 0000681806), Manufaktura 1 sp. z o.o. (KRS 0000889322) oraz Tomaszowi Czechowskiemu tak
długo, jak łącznie posiadają co najmniej 8% akcji w Spółce, przy czym zbycie akcji przez jednego lub
więcej z tych akcjonariuszy nie pozbawia pozostałych tych akcjonariuszy przysługujących im uprawnień
tak długo, jak posiadają łącznie co najmniej 8% akcji w Spółce i obejmują:
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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;
Spółce Kresy sp. z. o.o. (KRS 0000150404) tak długo, jak łącznie posiada co najmniej 8% akcji w Spółce,
przyznane zostały następujące uprawnienia osobiste:
1) prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego
oświadczenia,
prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej.

18. PODSTAWOWE

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZE WSKAZANIEM W SZCZEGÓLNOŚCI PRODUKTÓW,

RYNKÓW ZBYTU, POSIADANYCH ISTOTNYCH ZEZWOLEŃ I KONCESJI

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:
1)

prawa do marek i zarządzanie nimi,

2)

procesy produkcyjne oraz

3)

sprzedaż i dystrybucję produktów.

Odpowiedzialność za te obszary przypisana jest poszczególnym podmiotom wchodzącym w skład Grupy
Kapitałowej.
Schemat funkcjonowania Grupy Kapitałowej
W schemacie funkcjonowania Grupy Kapitałowej możemy wyodrębnić trzy filary odpowiadające
poszczególnym zadaniom jakie spełniają spółki w Grupie. Wyróżniamy tutaj:
Prawa do marki
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.
Przyporządkowanie prawa do marki do poszczególnych Spółek
Emitent

Piwa Tenczynek, Wyjebongo

Doctor Brew Sp. z o.o.

Piwa Doctor Brew

Tenczynek Bezalkoholowe S.A.

Piwa bezalkoholowe, Piffko, LOL

Tenczyńska Okovita S.A.

Okovity, Whisky, Gin, Wódki Kraftowe,

Przyjazne Państwo S.A.

Piwo Buh,

Tenczynek Świeże Sp. z o.o.

Piwo Świeże
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Buh Distillery Sp. z o.o.

Wódka WyBUHowa, Okovita Buh,

Źródło: Emitent
Produkcja
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 2023 roku. Dodatkowo, w 2022 roku
planowane jest uruchomienie kolejnego zakładu, BUH Distillery sp. z o.o., przeznaczonego do produkcji
alkoholi mocnych.
Dystrybucja
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. Dodatkowo za dystrybucję na terenie USA odpowiadać będzie
spółka Manufaktura Ameryka LLC.
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 dysponuje kompletną
infrastrukturą browarniczą, umożliwiającą przeprowadzenie całego procesu produkcji piwa łącznie
z jego rozlewem i pakowaniem gotowego produktu w kartony. Poszczególne elementy istniejącej
infrastruktury są stopniowo 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 do końca
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
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)
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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 kwiecień 2022 r. przepustowość wzrośnie do 12,5 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 12,5k butelek 0,5l./h

3) Produkcja piwa bezalkoholowego:
a) agregat do de-alkoholizacji piwa o mocy przerobowej 10 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) 9 kadzi fermentacyjnych
c) leżakowania z 20 zbiornikami,
d) 10 zbiorników pośrednich, pasteryzator
3) Produkcja Okowity/Whiksy:
alembik (własność BUH Distillery sp. z o.o.), roczna wydajność przy pracy ciągłej do 500 tys. litrów
90% alkoholu etylowego. W skład wchodzi kompletna linia w postaci alembiku z kolumną
destylacyjną (z możliwością pracy ciągłej) wraz z urządzaniami towarzyszącymi.
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4) W grudniu 2021 roku 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.

Źródło: Emitent
Informacje o produktach
W ramach Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem Przyjaznego Państwa S.A. 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
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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
Marka Doctor Brew obiera kierunek brandu “lifestylowego”, docierając do szerszego grona miłośników
piw rzemieślniczych, którzy realizują największe wolumenowo zakupy w tym segmencie. Wysoka
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.
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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 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
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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 roku
Linie produktowe

Udział w sprzedaż krajowej, 2021

Wódki

36%

Whisky

13%

Okovita

9%

Piwo

41%

Inne

1%

Razem

100%

Źródło: Emitent,
Tabela: Udział poszczególnych marek w sprzedaży w 2021 roku 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%
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Piwo BUH

58,18%

Piwo Bezalkoholowe

0,03%

Źródło: Emitent,
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.
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 Kapitałowej, 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
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%.

str. 93

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

W 2021 roku Emitent osiągnął następujące statutowe (zbadane) skonsolidowanie wyniki finansowe:
przychody ze sprzedaży 49,7 mln zł, co stanowi prawie dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z 2020
rokiem, EBITDA 12,45 mln zł, a zysk netto 8,9 mln zł.
Natomiast w ujęciu managerskim (dane szacunkowe) - tj. w formie managerskiej niezbadanej skróconej
skonsolidowanej informacji finansowej (pro forma), przygotowanej przy założeniu, dokonania
połączenia Emitenta z Doctor Brew oraz przejęcia kontroli nad spółką Przyjazne Państwo S.A. miały
miejsce w dniu 31 grudnia 2020 roku, sprzedaż w 2021 roku, na poziomie skonsolidowanym wyniosła
55,4 mln zł. EBITDA osiągnęła poziom 12,67 mln zł. Skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 9,37 mln
zł.
Dodatkowo, sprzedaż w systemie przedpłat (program beczek Palikota) osiągnęła poziom 7,6 mln zł.
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, w odniesieniu
do kanału tradycyjnego. 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 2022 rok.
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: Skonsolidowane dane finansowe za 2021 w ujęciu statutowym oraz managerskim¹ (w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Zbadane

Szacowane

dane statutowe

dane menagerskie¹

49 712

55 400

6 171

6 200

EBITDA

12 445

12 667

Zysk brutto

11 898

12 266

Zysk netto

8 895

9 366

Zysk ze sprzedaży

Sprzedaż w systemie przedpłat²

7 559

Wartość sprzedaży tokenów

4 700

Wartość sprzedaży beczek Palikota

2 859

Źródło: Emitent
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¹Niezbadana skrócona skonsolidowana informacja finansowa managerska (pro forma), przygotowana przy założeniu, jak gdyby
Połączenie Emitenta z Doctor Brew oraz nabycie akcji spółki Przyjazne Państwo S.A. miały miejsce w dniu 31 grudnia 2020 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 rok 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 roku 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 mln zł.
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 operacyjny 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 mln zł 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 r., umowę na dostawę linii do rozlewu a jej
uruchomienie planowane jest na drugą połowę 2022 r. Wydajność linii wynosić będzie 3,500 but./h.
Linia ta jest również przystosowana do rozlewu piwa. Przewidywany koszt inwestycji to 5,3 mln zł.
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 mln zł.
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 mln zł.
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 rok inwestycja w wysokości 1 mln zł pozwoli na
dokończenie instalacji i uruchomienie urządzeń zakupionych w 2021.
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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 mln
zł.
W budżecie inwestycyjnym na 2022 rok przewidziana jest również kwota 1 mln zł, 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 rok
Przedmiot inwestycji

mln zł

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 rok wydatki inwestycyjne za pomocą instrumentów
dłużnych.
Model dystrybucji i zwiększenie wskaźnika penetracji rynku krajowego
W ramach przyjętej strategii Grupa realizuje trzykanałowy model dystrybucji swoich produktów w kraju
obejmujący (1) kanał tradycyjny, (2) kanał online oraz (3) sieć własną.
Kanał tradycyjny
Kanał tradycyjny odpowiada za 80% sprzedaży. 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. Kanał ten tworzą sklep internetowy (www.browartenczynek.pl) oraz system sprzedaży online, oparty o przedpłaty.
Sklep internetowy oferuje wszystkie produkty spółek grupy kapitałowej pełniąc tym samym rolę
platformy agregującej te produkty. Zgodnie z założeniami Emitenta kanał online powinien wygenerować
7,6% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2022 roku.
Dodatkowo, Zarząd Spółki postanowił o rozpoczęciu od maja 2022 roku działań mających na celu
uruchomienie sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej w ramach platform zakupowych (tzw.
Marketplace).
W związku z podjętymi działaniami, w dniu 4 maja 2022 roku Spółka zawarła list intencyjny ze spółką
Gonito sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, specjalizującą się w obsłudze podmiotów zainteresowanych
wykorzystaniem największej elektronicznej platformy zakupowej na świecie. Zawarty list intencyjny
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potwierdza zamiar nawiązania współpracy pomiędzy Spółką i Gonito sp. z o.o. w zakresie wsparcia
i pomocy ze strony Gonito sp. z o.o. w przygotowaniu i uruchomieniu kanału sprzedaży produktów
Grupy Kapitałowej na europejskich rynkach obsługiwanych przez platformę Amazon. List Intencyjny
stanowi wyłącznie wyraz intencji stron co do prowadzenia dalszych rozmów oraz analiz związanych
z potencjalną współpracą. Zgodnie z zawartym listem intencyjnym, po zawarciu wiążącej umowy, Gonito
sp. z o.o. udzieli Spółce wsparcia i przekaże niezbędne informacje służące właściwemu przygotowaniu
się Spółki do współpracy z wyżej wymienioną globalną platformą zakupową oraz udzieli niezbędnego
wsparcia, tak by oferta Spółki spełniała wszystkie wymogi i oczekiwania po stronie platformy. Zgodnie
z listem intencyjnym Gonito sp. z o.o. świadczyć będzie usługę dla Spółki, w zamian za wynagrodzenie,
które określone zostanie w toku dalszych rozmów i określone w przedmiotowej umowie.
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.
W drugiej połowie 2022 roku Emitent planuje uruchomić kolejny program tokenizacji pod nazwą
„Skarbiec Alkoholi”. W ramach programu rozszerzona zostanie oferta produktów dostępnych
w systemie przedpłat o inne alkohole starzone, jakie znajdować się będą w ofercie Grupy Kapitałowej.
Głównym celem, jaki ma zostać osiągnięty przez jego wprowadzenie jest budowa własnego
mikroekosystemu tokenizacji, który pozwoli na zwiększenie sprzedaży w tym kanale, zarówno w gronie
dotychczasowych klientów jak i nowych inwestorów, w tym inwestorów międzynarodowych.
Własna sieć lokali
Sieć własna odpowiada za 4,5% sprzedaży. 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). Emitent zakłada, że własna sieć lokali generować
będzie za 8% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2022 roku.
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. 80% sprzedaży w 2021. Rozbudowa kanału
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tradycyjnego (detal plus gastronomia) 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 niemal dwukrotnie
z obecnych 6.000 punktów do ok. 10.000 punktów. Zgodnie z szacunkami Emitenta, kanał tradycyjny
odpowiadać będzie za 78,4% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2022 roku.
Spółka zamierza również znacząco rozwinąć aktywność eksportową w 2022 roku. 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. Emitent zakłada 6% udział eksportu w przychodach
ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za 2022 rok.
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 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 aperitify.
Konsumpcja wina w Polsce wzrosła w ostatniej dekadzie ponad dwukrotnie. Pod względem wartości
spożywanego wina Polska zajmuje 32 miejsce na świecie. Oznacza to, że polski rynek wina ma olbrzymi
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potencjał wzrostu. Dlatego już niedługo zaoferowane zostaną wina wyselekcjonowane przez koneserów
wyśmienitej kuchni i jakościowych alkoholi czyli Panią Magdę Gessler (z którą zawarta została umowa
o współpracy) oraz Pana Janusza Palikota.
Białe i czerwone wina pochodzą z Hiszpanii, z regionu o międzynarodowej sławie - Rioja. Wina R to
jakościowe wino białe i czerwone prosto z winnicy doświadczonej i cenionej hiszpańskiej rodziny
z regionu Rioja.
Wino Społeczne białe to rewolucyjne połączenie ekstraktu gronowego z gencjaną, gdzie dominuje
wyraźnie wyczuwalna przyjemna gorycz wnoszona przez gencjanę. Wino Społeczne czerwone
z dodatkiem ekstraktu z piołunu rzymskiego i Okowity PILS daje wyjątkowe doznania organoleptycznie.
Ich etykiety poruszają ważne kwestie społeczne i komunikują tematy istotne dla marki.
Rewolucyjną propozycją są wina BUH z dodatkiem suszu konopnego.
Wszystkie produkty są zgodne z DNA Grupy.
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 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
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.
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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 stawia sobie za cel seryjne przygotowywanie takich nowych produktów mając ambicje bycia
liderem w wyznaczaniu nowych trendów na rynku alkoholi.
Cele Zarządu wnikające z założeń do strategii biznesowej na 2022 rok i kolejne lata.
Cele finansowe związane z realizacją strategii 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.
Przy założeniu realizacji wszystkich elementów strategii Grupy Kapitałowej, celem Zarządu jest
osiągnięcie sprzedaży i EBITDA w ujęcie skonsolidowanym na poziomie
kilkukrotnie
wyższym
w porównaniu do 2021 roku.
Emitent zakłada wykorzystanie instrumentów dłużnych, w celu sfinansowania rozwoju swojej
działalności i realizacji celów biznesowych, do wysokości 100 mln zł, z czego 60 mln zł przeznaczone
zostanie na refinansowanie istniejącego zadłużenia, 10 mln zł na inwestycje oraz 30 mln zł na
zwiększenie kapitału obrotowego. Zrealizowanie zakładanych celów finansowych pozwoliłoby na
osiągnięcie wskaźnika dług netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2 na koniec 2022 roku.
Zakładając realizację powyższych założeń, zakładany udział poszczególnych grup produktowych
w sprzedaży ogółem w 2022 ukształtowałby się następująco:
Tabela: Szacowany udział produktów w sprzedaży krajowej w 2022
Grupa produktów

Udział w sprzedaży

Piwa

29%

Okovita

3%

Wódki

31%

Whisky

4%

Gin

3%

Wermut

1%
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Wina

14%

Chipsy BUH

7%

Woda BUH

3%

Szampany

1%

Tap Room

1%

Pozostałe

3%

Razem

100%

Źródło: Emitent
Tak znaczący zakładany wzrost wolumenów pociągać będzie za sobą konieczność zwiększenia kapitału
obrotowego Spółki, dlatego też środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii K w całości zostaną
przeznaczone na kapitał obrotowy.
W kolejnym roku planowane jest wprowadzenie dalszych, 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.
Informacje o produktach, towarach lub usługach.
Informacja o produktach została szczegółowo przedstawiona w puncie powyżej.
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
Grupa Kapitałowa współpracuje z kilkoma kluczowymi dostawcami 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.
Kluczowy zespół Emitenta
Zarząd
Janusz Palikot
Twórca sukcesu takich firm jak Ambra, Polmos Lublin czy Browar Tenczynek. W
latach 1994-2000 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Ambra S.A.
Odpowiedzialny za stworzenie takich marek jak Dorato, Cin&Cin, Fresco czy Wódka
Żołądkowa Gorzka De Lux, które znamy z półek sklepowych praktycznie wszystkich
sklepów w Polsce. Jako pierwszy wprowadził na rynek zupełnie innowacyjne
produkty typu Piccolo. Jest także twórcą rekordowej kampanii w polskim equity
crowdfundingu – Tenczyńskiej Okovity.

Tomasz Nietubyć
Seryjny przedsiębiorca, inwestor oraz manager. Po latach spędzonych w
korporacjach, od 2010 roku rozwija skutecznie różne projekty. Założyciel i inwestor
w firmach z branży FMCG, technologii, gastronomii oraz recyklingu. Odpowiedzialny
miedzy innymi za rozwój i ekspansję marek Prodigo Etno Cafe czy też Doctor Brew.
Z sukcesem pozyskiwał finansowanie z rynku kapitałowego na ponad 500 mln
złotych w ponad 50 różnych emisjach.
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Tomasz Czechowski
Przedsiębiorca, manager i inwestor. Posiada wieloletnie doświadczenie w handlu,
zarówno w kanale tradycyjnym jak i nowoczesnym. W Spółce pełni funkcję
Wiceprezesa Zarządu. Z powodzeniem tworzy i zarządza licznymi projektami z
branży gastronomicznej, między innymi współtwórca topowej restauracji Młoda
Polska Bistro&Pianino we Wrocławiu. Związany z branżą̨ gamingową jako
współwłaściciel studia Mousetrap Games.

Główni Managerowie
Jakub Borowski, Dyrektor Handlowy.
Sprzedaż̇ to jego żywioł. W życiu zawodowym zajmował się głównie nią̨, kierując
sprzedażą̨ m.in. w Browarze Stu Mostów, z którym wszedł do sieci handlowych oraz
rozpoczął eksport. Stale poszerza swoją wiedzę i doświadczenie oraz pogłębia
zbudowane z ludźmi relacje.

Zbigniew Borowy, Dyrektor ds. Inwestycji.
Od blisko 30 lat zajmuje się̨ produkcją alkoholi. Zaczynał w spółce Ambra, w
segmencie win i win musujących. Następnie odpowiadał za produkcję legendarnej
wódki Żołądkowej Gorzkiej z lubelskiego Polmosu. Obecnie stawia czoła
największemu wyzwaniu w swojej karierze jakim jest produkcja piwa, najbardziej
wymagającego ze wszystkich alkoholi.

Łukasz Piłasiewicz, Dyrektor Browaru - Prokurent.
Prawnik o ukierunkowaniu biznesowym. Odpowiedzialny za negocjacje kontraktów,
zakupy konfekcji i zapewnienie stabilności produkcji Browaru Tenczynek od
początku jego działalności. Urodzony negocjator, szybko nawiązujący relacje z
kontrahentami.

Sebastian Jabłoński, Główny Technolog.
Piwowar odpowiedzialny za receptury piw warzonych w Browarze Tenczynek.
Swoją przygodę̨ z piwowarstwem zaczynał od domowego piwowarstwa, kolejne
doświadczenie zdobywał, pracując w rodzimych browarach. Piwa według jego
receptur w ciągu roku zdobyły 11 różnych medali na czterech różnych
profesjonalnych konkursach branżowych w Polsce.
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Przemysław Bobrowicz, Dyrektor ds. Marketingu.
Odpowiedzialny za marketing wszystkich spółek w grupie i relacje inwestorskie. Z
sukcesem wprowadził na rynek szeroki portfel produktów alkoholowych,
zrealizował 4 kampanie crowdfundingowe. Kieruje pracami związanymi z
marketingiem internetowym promując projekty Beczek Palikota i tokenizacji
whisky. Odpowiada za projektowanie produktów i opakowań́ oraz eventy.

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.
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 roku do sierpnia 2021 roku, polscy konsumenci wydali 40 mld 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”.

str. 103

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

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 2020
roku: „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 USD, 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.
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 zł.”
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 roku).
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 roku). 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 święta i na co dzień” z dnia 16 listopada 2021 roku.
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 roku eksport alkoholu
zwiększył się w 2020 roku o prawie 20 proc. a jego wartość osiągnęła 2,7 mld zł.
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W podobny tonie wypowiada się na łamach Gazety Prawnej w artykule “Alkoholowe hity eksportowe...”
Dyrektor Generalny Związku Pracodawców 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% rok do roku, 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 roku odpowiadali za 14,3 proc.
wartości krajowego eksportu tego trunku) oraz Niemcy (12,1 proc.) i Włosi (8,5%). Nasze piwa smakują
też Węgrom, Francuzom, Brytyjczykom i Irlandczykom, znajdziemy je również w Korei Południowej (7%
wartości całej sprzedaży) i w Stanach (3,6%). W Chinach, do których w 2020 roku trafiło 5,9%
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 roku polski eksport wyniósł 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 (w artykule z dnia 3 marca 2021 pt. Alkoholowe hity
eksportowe. W pandemii świat pocieszał się wódką i piwem z Polski) 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%.

19. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , ISTOTNE DLA
OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZOWANIA PRZEZ EMITENTA JEGO ZOBOWIĄZAŃ Z EMITOWANYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH

W opinii Emitenta nie istnieją inne informacje dotyczące prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, istotne dla oceny możliwości realizowania przez Spółkę zobowiązań z emitowanych
Obligacji.

20. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ Z OBLIGACJI ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH ZE SPŁATY OKREŚLONYCH WIERZYTELNOŚCI LUB Z
INNYCH ŚRODKÓW UZYSKANYCH W CELU SPŁATY TYCH OBLIGACJI

Nie dotyczy. Zobowiązania z Obligacji nie będą spłacane ze środków uzyskanych ze spłaty określonych
wierzytelności.
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VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA S.A. ZA OKRES OD 1
STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.
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2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
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3. SPRAWOZDANIE

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
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ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK 1 – ODPIS Z WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA REJESTRU
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ZAŁĄCZNIK 2 – AKTUALNY TEKST STATUTU SPÓŁKI EMITENTA ORAZ TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO
ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI EMITENTA NIEZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD

Aktualna treść Statutu Emitenta:
„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Spółka działa pod firmą: „Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna”.

2.

Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „Manufaktura Piwa Wódki 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).
§2

Założycielami spółki są:
a) spółka pod firmą „KRESY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
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.

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

2.

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
1) (PKD 46.34.A) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
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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),
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 oraz leków 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 wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn 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, przyczep i naczep 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);
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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, przetwarzaniem 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),
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, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (Dział
64 PKD),
60) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia 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 (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (Dział 70),
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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 porządku w budynkach i zagospodarowaniem
terenów zieleni (Dział 81 PKD),
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 komputerów i artykułów użytku osobistego 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.

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).

4.

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
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1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425 232,30 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście
trzydzieści dwa złote 30/100) 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 H;

7)

90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G,

8)

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;
o wartości nominalnej 0,10 zł 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.

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.

str. 166

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

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,

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 Kodeksu spółek 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.
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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 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,
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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.

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
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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.
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.
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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.
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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 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;
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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
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 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.

str. 173

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 16
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2017 r.
§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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Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki niezarejestrowanych
przez sąd
Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 5 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.
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 26.01.2022 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
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
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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
349 585 18 612
547,06

Łączna
wartość
Łączna cena
nominalna
emisyjna
Liczba
obejmowanych obejmowanych
obejmowanych akcji Spółki w
akcji Spółki w
akcji Spółki
zł
zł
344 676

34 467,60

18 612 504,00

6 667 354 963,32

6 573

657,30

354 942,00

1 580 84 122,10

1 557

155,70

84 078,00

4 000 212 967,34

3 943

394,30

212 922,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

2 224 118 409,84

2 192

219,20

118 368,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

1 113 59 258,16

1 097

109,70

59 238,00

2 224 118 409,84

2 192

219,20

118 368,00

2 000 106 483,67

1 971

197,10

106 434,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

8 896 473 639,37

8 771

877,10

473 634,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

2 224 118 409,84

2 192

219,20

118 368,00

3 000 159 725,51

2 957

295,70

159 678,00

1 125 59 897,06

1 109

110,90

59 886,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00
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1 200 63 890,20

1 183

118,30

43 875

4 387,50

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

1 120 59 630,86

1 104

110,40

59 616,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

1 000 53 241,84

985

98,50

53 190,00

1 150 61 228,11

1 133

113,30

61 182,00

1 550 82 524,84

1 528

152,80

82 512,00

4 450 236 926,17

4 387

438,70

236 898,00

2 223 118 356,60

2 191

219,10

118 314,00

4 000 212 967,34

3 943

394,30

212 922,00

1 600 85 186,94

1 577

157,70

85 158,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

1 445 76 934,45

1 424

142,40

76 896,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

15 556 828 229,99

15 337

1 533,70

828 198,00

50 000 2 662 091,77

49 297

4 929,70

2 662 038,00

463 401

46 340,10

25 023 654,00

2 439 129 856,84

2 404

240,40

129 816,00

2 000 106 483,67

1 971

197,10

106 434,00

14 634 779 141,02

14 428

1 442,80

779 112,00

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

2 440 129 910,08

2 405

240,50

129 870,00

7 317 389 570,51

7 214

721,40

389 556,00

9 770 520 172,73

9 632

963,20

520 128,00

2 500 133 104,59

2 464

246,40

133 056,00

1 464 77 946,05

1 443

144,30

77 922,00

24 048

2 404,80

44 500 2 369 261,68

470 000 25 023
662,68

24 391 1 298 621,61

63 882,00
2 369 250,00

1 298 592,00
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9 757 519 480,59

9 620

962,00

519 480,00

1 220 64 955,04

1 202

120,20

64 908,00

1 220 64 955,04

1 202

120,20

64 908,00

1 220 64 955,04

1 202

120,20

64 908,00

12 196 649 337,43

12 024

1 202,40

649 296,00

1 500 79 862,75

1 478

147,80

79 812,00

7 320 389 730,24

7 217

721,70

389 718,00

3 000 159 725,51

2 957

295,70

159 678,00

4 600 244 912,44

4 535

453,50

244 890,00

2 500 133 104,59

2 464

246,40

133 056,00

2 504 133 317,56

2 468

246,80

133 272,00

601

60,10

32 454,00

2 500 133 104,59

2 464

246,40

133 056,00

2 500 133 104,59

2 464

246,40

133 056,00

1 100 58 566,02

1 084

108,40

58 536,00

1 150 61 228,11

1 133

113,30

61 182,00

1 778 94 663,98

1 753

175,30

94 662,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

1 500 79 862,75

1 478

147,80

79 812,00

1 200 63 890,20

1 183

118,30

63 882,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

1 000 53 241,84

985

98,50

53 190,00

2 000 106 483,67

1 971

197,10

106 434,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

2 225 118 463,08

2 193

219,30

118 422,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

2 000 106 483,67

1 971

197,10

106 434,00

1 000 53 241,84

985

98,50

53 190,00

1 140 60 695,69

1 123

112,30

60 642,00

1 200 63 890,20

1 183

118,30

63 882,00

2 222 118 303,36

2 190

219,00

118 260,00

610 32 477,52
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1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

2 223 118 356,60

2 191

219,10

118 314,00

66

6,60

3 564,00

1 115 59 364,65

1 099

109,90

59 346,00

2 223 118 356,60

2 191

219,10

118 314,00

1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

66

6,60

3 564,00

1 096

109,60

59 184,00

67 3 567,20

67 3 567,20
1 112 59 204,92
1 112 59 204,92

1 096

109,60

59 184,00

2 224 118 409,84

2 192

219,20

118 368,00

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
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 COVID19, 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
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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
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
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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: ------------------------------------------------------------------1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A, -------------------------------------------------------------1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii B, -------------------------------------------------------------387.000 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii C,---------------------------------500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D, ------------------------------------------------------------93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii E, -----------------------------------357.150 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F; --------------90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G ---------------------------------------------------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.” ----------------------------------------------------------------1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

§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
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. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------------------------------------------
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Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 7 z dnia 26 stycznia 2022 roku 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.
Poniżej przytoczona została treść uchwały:
Uchwała Nr 7
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 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

Działając na i podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z
art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 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”), art. 37b ust. 1 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) Zwyczajne
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
563.360,90 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 90/100), tj. 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”).
2. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
1) jeżeli Akcje serii K 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
bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii K zostały zarejestrowane po
raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
2) jeżeli Akcje serii K 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
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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 K wynosi 54,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 00/100).
4. Akcje serii K będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii K, ponad wartość nominalną Akcji
Serii K zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
6. Wszystkie Akcje serii K zaoferowane zostaną 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.
7. W związku z faktem, że zakładane wpływy brutto z tytułu objęcia Akcji serii K na terytorium Unii
Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowić będą nie mniej niż
1.000.000 EUR i mniej niż 2.500.000 EUR i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z
tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą
mniejsze niż 1.000.000 EUR i będą mniejsze niż 2.500.000 EUR, na podstawie art. 37b ust. 1 Ustawy
o ofercie oferta publiczna Akcji serii K nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości
prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego.
§2
WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU
4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru
Akcji serii K.
5. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii K oraz ceny emisyjnej Akcji
serii K, 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 K
Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych,
w związku z 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
563.360,90 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 90/100), tj. o kwotę nie
niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 20.337,10 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
trzysta trzydzieści siedem złotych 10/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słowie: jednej) i nie więcej
niż 203.371 (słownie: dwieście trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych na
okaziciela serii K wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii K”), z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia
opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii K.
Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii K oraz ich
ceny emisyjnej
W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii K leży w
interesie Spółki, pozwalając na sprawne pozyskanie środków finansowych w ramach oferty publicznej
skierowanej do nieograniczonego grona adresatów, niewymagającej sporządzenia prospektu pod
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warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego
kapitału konieczne jest w celu zapewnienia finansowania dalszego dynamicznego rozwoju Spółki.
Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii K jest w chwili obecnej najkorzystniejszym
sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę od inwestorów nie będących akcjonariuszami
Spółki, jak również zwiększenia bazy podmiotów wpierających rozwój Spółki i partycypujących we
wzroście jej wartości oraz generowanych wynikach finansowych.
Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji serii K wynosiła 54,00 zł (pięćdziesiąt cztery złote)
za jedną Akcję serii K.
Z powyższych względów pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji
serii K oraz ustalenie ceny emisyjnej na wyżej wskazanym poziomie leży w interesie Spółki i jest
uzasadnione. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
§3
DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
1) Akcje serii K będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”); oraz
2) Akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego
w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o
przepisy Ustawy o Obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(„GPW”) („ASO”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji
GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii K Spółki do obrotu
na tym rynku.
§4
UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU
1. Zwyczajne 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 K.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków
emisji Akcji serii K, w szczególności do:
1) określenia szczegółowych zasad dokonywania wpłat na Akcje serii K;
2) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii K;
3) określenia zasad i terminów przyjmowania zapisów na Akcje serii K;
4) określenia zasad i dokonania przydziału Akcji serii K albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich
przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania
niniejszej Uchwały;
5) sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości memorandum informacyjnego, o
którym mowa w art. 37b Ustawy o ofercie;
6) 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.
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3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od
przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii K, o jej zawieszeniu lub wznowieniu. Zarząd Spółki
może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii K, który to
termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności
faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii K w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii K do obrotu w ASO, a w
szczególności do:
1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez KDPW Akcji serii K;
2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu w ASO.
§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 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) 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;
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.”
§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.
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§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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.

W dniu 24 maja 2022 roku Członkowie Zarządu Emitenta złożyli oświadczenie [Repertorium A
3772/2022] o wysokości objętego kapitału zakładowego. Treść oświadczenia została zamieszczona
poniżej.
Emitent w dniu 25 maja 2022 roku złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację akcji
serii K i J.
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ZAŁĄCZNIK 3 – WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII H

str. 192

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 193

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 194

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 195

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 196

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 197

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 198

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 199

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 200

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 201

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 202

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 203

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 204

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 205

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 206

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 207

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 208

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 209

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 210

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 211

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 212

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 213

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 214

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 215

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

str. 216

Memorandum Informacyjne Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

ZAŁĄCZNIK 4 – WYKAZ PUNKTÓW PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA OBLIGACJE
PCDM – Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa
Kontakt dla Inwestorów

e-mail: obligacje@pcdm.pl
tel. (+48 22) 201 11 41

Lp.
1

Miejscowość

Adres

Warszawa

ul. Waryńskiego 3A

Warszawa - Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Jana Pawła II 11

3

Warszawa - Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Migdałowa 4 lok. 26/4

4

Wrocław - Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Kurkowa 8

5

Wrocław - Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Walońska 7/66

6

Poznań – Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Dąbrowskiego 49/13

7

Szczecin – Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Tkacka 69

8

Lubin – Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Rynek 11

9

Kraków – Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Dobrego Pasterza 13

10

Olsztyn – Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Kościuszki 43

11

Sopot – Agent Firmy Inwestycyjnej

ul. Lipowa 12

2
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ZAŁĄCZNIK 5 – WZÓR FORMULARZA ZAPISU NA OBLIGACJE
Formularz Zapisu na Obligacje Serii H Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.
zwany dalej „Formularzem”

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Obligacje Serii H spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.
z siedzibą w Tenczynku (dalej; „Spółka”, „Emitent”), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, oferowane
w ramach Oferty Publicznej. Obligacje Serii H emitowane są na mocy Uchwały Emisyjnej. Obligacje Serii
H przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w opublikowanym Memorandum
Informacyjnym Obligacji Serii H oraz niniejszym Formularzu Zapisu, w związku z ofertą prowadzoną
przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065126.
DANE INWESTORA
RODZAJ INWESTORA

Osoba fizyczna

Osoba prawna

IMIĘ I NAZWISKO (osoba fizyczna)
NAZWA wraz ze wskazaniem
formy organizacyjno-prawnej
ADRES ZAMIESZKANIA /
SIEDZIBY

ADRES KORESPONDENCYJNY
STATUS DEWIZOWY

rezydent

nierezydent

OSOBA FIZYCZNA
PESEL
RODZAJ DOKUMENTU
TOŻSAMOŚCI

DATA URODZENIA (jeśli
brak PESEL)
SERIA I NUMER
DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
oraz DATA WAŻNOŚCI
OSOBA PRAWNA

NIP

REGON

KRS
DANE TELE KONTAKTOWE
ADRES E-MAIL
NR TELEFONU

DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA OSOBY LUB PEŁNOMOCNIKA/ REPREZENTANTA PODMIOTU
ZAPISUJĄCEGO SIĘ
IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA (jeśli
PESEL
brak PESEL)
RODZAJ DOKUMENTU
SERIA I NUMER
TOŻSAMOŚCI
DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBA
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DANE ZAPISU
CENA EMISYJNA JEDNEJ
OBLIGACJI

LICZBA OBLIGACJI OBJĘTYCH ZAPISEM

1 000,00 PLN

LICZBA OBLIGACJI SŁOWNIE
KWOTA WPŁATY NA OBLIGACJE
(iloczyn liczby Obligacji i jednostkowej
ceny emisyjnej wynoszącej 1 000,00
PLN)
SŁOWNIE KWOTA WPŁATY

FORMA OPŁACENIA ZAPISU
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Obligacje jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny
emisyjnej wynoszącej 1.000,00 PLN. Wpłat na Obligacje należy dokonywać w walucie PLN. Wpłata na Obligacje p owinna zostać uiszczona w
pełnej wysokości.
Obligacje mogą zostać objęte i opłacone z wykorzystaniem konstrukcji zaliczenia wierzytelności Emitenta przysługującej mu od osoby
składającej zapis z tytułu dokonania wpłaty na objęcie Obligacji z wierzytelnością osoby składającej zapis i przysługującej od Emitenta.

zaliczenie wierzytelności
przelew bankowy w wysokości ……………………………………..
ODBIORCA PRZELEWU

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

NR RACHUNKU BANKOWEGO

42 1020 1026 0000 1302 0473 7799 (PKO Bank Polski S.A.)

KWOTA WPŁATY

iloczyn liczby Obligacji objętych zapisem oraz Ceny emisyjnej Obligacji
Zapis na obligacje Serii H Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. - [imię i nazwisko / nazwa
(firma) Inwestora]

TYTUŁ WPŁATY

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO INWESTORA DO WYPŁATY ODSETEK, KWOTY WYKUPU LUB ZWROTU
NADPŁACONYCH ŚRODKÓW
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA

proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr:
………………………………………………………………………………..
prowadzonym w biurze / domu maklerskim:
…………………….……………………………………………..………………………………………………………………
brak wskazania rachunku papierów wartościowych (rachunek Sponsora emisji)

Uwaga:
Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej
kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i
odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia Formularza Zapisu ponosi Inwestor.

OŚWIADCZENIA OSOBY ZAPISUJĄCEJ SIĘ NA OBIGACJE
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Memorandum Informacyjnego wraz z Suplementami i Komunikatami Aktualizującymi,
Warunkami Emisji Obligacji emitowanych przez Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. i akceptuję warunki Oferty Publicznej tam
opisane.
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Oświadczam, że zostałem poinformowany i akceptuję fakt, iż niniejszy zapis jest nieodwołalny i bezwarunkowy oraz nie został złożony
z zastrzeżeniem terminu.
Oświadczam, że jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć
udział w Ofercie Publicznej Obligacji.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przydzielenie mi mniejszej liczby Obligacji w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub
nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym.
Oświadczam, że nie jestem (lub podmiot, w imieniu, którego, lub na rachunek, którego składam zapis nie jest) podmiotem
amerykańskim (US Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) będącej przepisem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o
papierach wartościowych z 1933 roku (US Securities Act 1933).
Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania informacji o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego, adresu doręczeń
oraz niezwłocznie po zajściu tej zmiany i przy zachowaniu formy pisemnej do właściwego podmiotu: domu maklerskiego, w którym
złożyłem/am zapis na Obligacje albo podmiotu prowadzącego Ewidencję Obligacji.
Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka inwestycyjnego wiążącego się z inwestycją w instrumenty rynku kapitałowego, takie jak
Obligacje, rozumiem i akceptuję fakt, że Obligacje stanowią zobowiązania Emitenta, nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są
objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów. Rozumiem też, iż: w przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej
pogorszeniem się ich sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym,
część lub całość zainwestowanego przeze mnie kapitału może zostać utracona, wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu, na
jaki Obligacja będzie wyemitowana (tj. przed Dniem Wykupu) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia
płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji, (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać
od jej wartości nominalnej lub ceny nabycia.
Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −
informujemy, że Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. jest Administratorem Państwa danych osobowych. Administrator Danych
Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej
z przeprowadzaną ofertą publiczną Obligacji Serii H (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym
w szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Obligacji Serii H (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania
ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania
danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) Prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie
wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Potwierdzam, że zostałem
poinformowany, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane i przetwarzane przez PCDM, Administratora Zabezpieczeń, Agenta
Emisji, Agenta Płatniczego, Sponsora Emisji i inne podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty
Publicznej Obligacji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów
wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach zostaną zapisane Obligacje Serii H oraz
upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych informacji. Administrator będzie przetwarzał dane
osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy
prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec
administratora.

data i podpis osoby zapisującej się na Obligacje lub jej pełnomocnika

data i podpis Pracownika/Agenta Prosper Capital Dom Maklerski
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ZAŁĄCZNIK 6 – UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, UCHWAŁA ZARZĄDU EMITENTA
OBLIGACJI SERII H , OŚWIADCZENIE KRESY SP. Z O.O.

W SPRAWIE EMISJI

6.1. Uchwała nr 01/05/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zaciągnięcie długu
6.2. Uchwała nr 03/06/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenie
zgody na emisję Obligacji Serii H
6.3. Uchwała nr 04/06/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie hipoteki
6.4. Uchwała nr 03/06/2022 Zarządu Emitenta Spółki z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie emisji Obligacji
Serii H
6.5. Oświadczenie Kresy sp. z o.o.
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6.1. Uchwała nr 01/05/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zaciągnięcie długu
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6.2. Uchwała nr 03/06/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenie
zgody na emisję Obligacji Serii H
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6.3. Uchwała nr 04/06/2022 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie hipoteki
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6.4. Uchwała nr 03/06/2022 Zarządu Emitenta Spółki z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie emisji
Obligacji Serii H
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6.5. Oświadczenie Kresy sp. z o.o.
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ZAŁĄCZNIK 7 – UMOWA O SPRAWOWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ
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ZAŁĄCZNIK 8 – OBJAŚNIENIE DEFINICJI I SKRÓTÓW

Administrator Zabezpieczeń,
Administrator Hipoteki,
Administrator Zastawu

Agent Emisji,
Sponsor Emisji,
Agent Płatniczy

akcje Przyjaznego Państwa

ASO, ASO Catalyst, Catalyst,
Rynek ASO Catalyst
Cena emisyjna
Data Memorandum
Depozyt, Depozyt KDPW

PS Zabezpieczenia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Maltańska
6/44, 02-761 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
852745, o kapitale zakładowym wynoszącym 10.000,00 zł, opłaconym
w całości, NIP: 5213902798, REGON: 386653310, e – mail:
piotr.skrzynecki@pskrp.pl działający jako Administrator Zabezpieczeń, który
będzie działał w imieniu własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy Serii H.
Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem:
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, o kapitale zakładowym 8.306.691,00
zł, w pełni opłaconym, której akta rejestrowe przechowywane przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000065126.
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).
Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, organizowany przez GPW zgodnie
z Regulaminem ASO.
Cena emisyjna Obligacji Serii H równa 1.000,00 zł.
Dzień publikacji Memorandum Informacyjnego tj. 13 czerwca 2022 roku.
Depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW na podstawie
art. 3 ust. 21 Ustawy o Obrocie.

Dzień Połączenia

Dzień, w którym nastąpił wpis do rejestru przedsiębiorców KRS
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku Połączeniem, tj. 29
marca 2022 roku.

Dzień Przydziału

Dzień podjęcia przez Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji.

Dzień Roboczy

Każdy dzień, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy,
w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający
wykonanie czynności związanych ze świadczeniami z Obligacji.

Dzień Wykupu

Dzień, w którym Obligacje podlegać będą wykupowi, określony na dzień 23
czerwca 2024 r.

Emitent, Spółka

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. z siedzibą w Tenczynku ul. Tenczyńska
59, 32-067 Tenczynek, zarejestrowana pod numerem Krajowego Rejestru
Sądowego 0000635590, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym wniesionym
i opłaconym w całości w wysokości 425.232,30 zł, o numerze NIP
9462662680, REGON: 365331458.

Ewidencja Środków
Trwałych
EUR, EURO, euro

Oznacza ewidencję środków trwałych Emitenta.
Euro - Prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej.
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Firma inwestycyjna
pośrednicząca w Ofercie
Publicznej lub PCDM
Formularz Zapisu

GPW, Organizator ASO,
Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu

Grupa Kapitałowa, Grupa
MPWiW

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul.
Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, o kapitale zakładowym 8.306.691,00 zł,
w pełni opłaconym, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000065126.
Oznacza oświadczenie Inwestora o dokonaniu zapisu na Obligacje.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000082312, NIP: 526-025-09-72, REGON:
012021984.
Emitent wraz z podmiotami zależnymi od Emitenta.

Hipoteka

Oznacza hipotekę w rozumieniu art. 31 Ustawy o obligacjach i art. 65 ustawy
o księgach wieczystych i hipotece ustanowioną na Nieruchomości a nie na
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Administratora Hipoteki na
zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych do sumy hipoteki
wynoszącej 150% (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej
przydzielonych Obligacji Serii H, na 1 (pierwszym) miejscu hipotecznym,
z tym zastrzeżeniem postanowień punktu 13 lit. r. – s. Warunków Emisji,
dotyczących ujawnionych w księdze wieczystej Nieruchomości hipotek
i roszczeń.

Inwestor, Subskrybent

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej zamierzająca nabyć Obligacje lub na rzecz której
składany jest albo złożony został zapis lub dokonywana jest albo została
dokonana wpłata na Obligacje.

KC, Kodeks Cywilny

KDPW

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000081582, lub jej następcy prawni.

KNF, Komisja

Komisja Nadzoru Finansowego.

Kodeks Karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Kodeks Spółek Handlowych,
KSH

Komunikat Aktualizujący

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
Informacja powodującą zmianę treści udostępnionego Memorandum
Informacyjnego lub Suplementów w zakresie organizacji lub prowadzenia
subskrypcji papierów wartościowych. Komunikat Aktualizujący udostępnia
się w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.

KPC

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy.
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Memorandum,
Memorandum Informacyjne

Niniejsze Memorandum Informacyjne sporządzone na potrzeby Oferty
Publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja
2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać
memorandum informacyjne.

Nieruchomość

Oznacza prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych nr 893/11,
893/12, 893/14, 893/15, 893/17, 893/22, 893/24 o łącznej powierzchni
42202 ㎡ położonych w Tenczynku przy ulicy Tenczyńskiej 59 oraz prawo
własności położonych na tym gruncie budynków i budowli, dla których Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie prowadzi księgę wieczystą
nr KR2K/00030302/3; budynki i budowle ujawnione w Dziale I-O księgi
wieczystej to: budynek przemysłowy 1 kondygnacyjny o pow. uż. 205,39 m2,
budynek przemysłowy 1 kondygnacyjny o pow. uż. 207,42 m2, budynek
przemysłowy 3 kondygnacyjny o pow. uż. 542,19 m2, budynek przemysłowy
1 kondygnacyjny o pow. uż. 1139,95 m2, budynek transportu i łączności 1
kondygnacyjny o pow. uż. 72,00 m2, budynek przemysłowy 1 kondygnacyjny
o pow. uż. 207,19 m2, budynek przemysłowy 1 kondygnacyjny o pow. uż.
162,78 m2, budynek przemysłowy o pow. uż. 288 m2, budynek przemysłowy
3 kondygnacyjny o pow. uż. 155,43 m2, pozostałe budynki
niemieszkalne
1 kondygnacyjny o pow. uż. 146,25 m2, pozostałe budynki
niemieszkalne 1 kondygnacyjne o pow. uż. 102,39 m2, budynek
przemysłowy 2 kondygnacyjny o pow. uż. 506,00 m2, budynek przemysłowy
1 kondygnacyjny o pow. uż. 136,03 m2, Budynek przemysłowy 1
kondygnacyjny o pow. uż. 125 m2, budynek przemysłowy 1 kondygnacyjny
o pow. uż. 41,00 m2, budynek przemysłowy 1 kondygnacyjny o pow. uż.
899,66 m2, budynek przemysłowy 1 kondygnacyjny o pow. uż. 3,45 m2,
budynki handlowo - usługowe 1 kondygnacyjne o pow. uż 301,00 m2,
budynki handlowo - usługowe 1 kondygnacyjne o pow. uż. 1091,32 m2;
urządzenia: komin kotła o pow. 6,25 m2, ogrodzenie zakładu 79 MB, wiata
metalowa przy rozlewie 211,00 m2, separator wód opadowych 2 m2, stacja
trafo 33 m2, drogi i place składowe 2.666,00 m2, silos żelbetowy 150 m2.

Obligacje Serii F

3.724 (trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery) Obligacji Serii F Emitenta
o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie
uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie emisji
Obligacji Serii F. Termin wykupu Obligacji Serii F – 26 maja 2024 roku.

Obligacje Serii G

4.520 (cztery tysiące pięćset dwadzieścia) Obligacji Serii G Emitenta
o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie
uchwały Zarządu Emitenta z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie emisji
Obligacji Serii G. Termin wykupu Obligacji Serii G – 09 czerwca 2024 roku.

Obligacje, Obligacje Serii H

Nie więcej niż 7.200 (słownie: siedem tysięcy dwieście) sztuk Obligacji na
okaziciela Serii H o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych) każda.

Obligatariusz

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą
osobowości prawnej, uprawniona z Obligacji.

Odsetki

Świadczenie pieniężne należne osobom uprawnionym z Obligacji, obliczane
zgodnie z Warunkami Emisji.

Oferta, Oferta Publiczna,
Publiczna Oferta

Oferta publiczna Obligacji przeprowadzana na podstawie niniejszego
Memorandum.
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Okres Odsetkowy
Ordynacja Podatkowa

Liczony w dniach kalendarzowych okres, za jaki naliczane są Odsetki. Okresy
odsetkowe dla Obligacji wskazane są w pkt. 3.4. Rozdziału IV niniejszego
Memorandum.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

PDOF, Ustawa o Podatku
Dochodowym od Osób
Fizycznych

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

PDOP, Ustawa o Podatku
Dochodowym od Osób
Prawnych,

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania.

Połączenie

Połączenie Emitenta ze spółką Doctor Brew S.A. (nr KRS 0000714764), które
nastąpiło w dniu 29 marca 2022 roku, 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.

Przypadek Naruszenia

Zdarzenie stanowiące przesłankę do składania przez Obligatariusza żądania
wcześniejszego wykupu Obligacji.

Regulamin ASO

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty uchwałą Nr 147/2007
Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.).

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie
Prospektowe

Środki Trwałe

Spółka Przejmowana,
Doctor Brew

Statut Spółki
Uchwała Emisyjna

Uchwała Rady Nadzorczej
Umowa Wekslowa

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 2013/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14
czerwca 2017 r. w sprawie prospektu emisyjnego, 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.
Oznacza stanowiący całość gospodarczą zbiór o zmiennym składzie,
składający się z rzeczy ruchomych należących do Emitenta, w skład którego
wchodzą wszystkie rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe Emitenta,
posiadane przez niego obecnie oraz te, które zostaną nabyte w przyszłości,
niezależnie od tego, czy zostały ujawnione w Ewidencji Środków Trwałych.
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 Spółki Emitenta.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/06/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na emisję Obligacji Serii H oraz Uchwała nr
03/06/2022 Zarządu Emitenta z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie emisji
Obligacji Serii H. Załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu są Warunki Emisji
Obligacji Serii H.
Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/06/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na emisję Obligacji Serii H.
Umowa, na mocy której Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do
wypełnienia Weksla oraz wystawiania w imieniu Emitenta dalszych Weksli,
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z ograniczeniem do sumy odpowiadającej 150% (sto pięćdziesiąt procent)
łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji.
Ustawa o KRS
Ustawa o obligacjach

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Ustawa o Obrocie, 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 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ustawa o Ofercie, Ustawa o
Ofercie Publicznej

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

Ustawa o Podatku od
Czynności Cywilnoprawnych

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

Ustawa o Podatku od
Spadków i Darowizn
Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Warunki Emisji

Załącznik do uchwały Zarządu o emisji Obligacji Serii H z dnia 13 czerwca
2022 r.

Weksel

Weksel własny wystawiony przez Emitenta na rzecz Administratora
Zabezpieczeń, a także dalszy Weksel wystawiony przez Administratora
Zabezpieczeń w imieniu Emitenta i na rzecz Administratora Zabezpieczeń.

Wierzytelności
Zabezpieczone

Zapis, Zapis na Obligacje
Zarząd

Wszelkie wierzytelności pieniężne Obligatariuszy Obligacji Serii H
wynikające z Warunków Emisji Obligacji Serii H, w szczególności:
a) roszczenie o wykup lub wcześniejszy wykup Obligacji,
b) roszczenie o zapłatę ekwiwalentu odsetkowego,
c) roszczenie o zapłatę Odsetek (kuponu) od Obligacji,
d) roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie w zapłacie tych
wierzytelności,
e) koszty ustanowienia, utrzymania i zniesienia zabezpieczeń, a także
koszty zaspokojenia tych wierzytelności, w tym wynagrodzenie
Administratora Zabezpieczeń.
Zapis złożony przez Inwestora na Obligacje Serii H.
Zarząd Emitenta.

Zastaw Rejestrowy na
Akcjach Emitenta

Oznacza zastaw rejestrowy w rozumieniu Ustawy o Zastawie Rejestrowym
na Akcjach Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150 %
(sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości nominalnej przydzielonych
Obligacji Serii H.

Zgromadzenie
Obligatariuszy

Reprezentacja ogółu Obligatariuszy funkcjonująca na podstawie przepisów
rozdziału 5 Ustawy o obligacjach.

Złoty, zł, PLN

Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu
publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
o denominacji złotego.
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