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WSTĘP 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało przygotowane w związku z  Ofertą Publiczną 32.500.000 

(słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie.    

Oferowanie Akcji zwykłych na okaziciela serii C odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie 

wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach serii C, ich ofercie i Emitencie. 

1. EMITENT 

Nazwa (firma):    G-Energy Spółka Akcyjna 

Nazwa (skrócona):   G-Energy S.A. 

Forma prawna:   Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby:   Polska 

Siedziba:    Warszawa 

Adres:    ul. Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 

Telefon:    +48 22 247 84 53 

Telefon/Fax:   +48 22 256 28 68 

Poczta elektroniczna:  biuro@genergy.pl 

Strona internetowa:  www.genergy.pl 

Numer KRS:   0000380413 

Oznaczenie Sądu:   Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON:     142684184 

NIP:    7743193164 

2. NAZWA (FIRMA) LUB IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SIEDZIBA (MIEJSCE ZAMIESZKANIA) 

SPRZEDAJĄCEGO 

Nie występuje podmiot sprzedający Akcje Emitenta. 

3. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWĄ WARTOŚĆ NOMINALNĄ I OZNACZENIE EMISJI PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ 

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferuje się 32.500.000 (słownie: 

trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

4. PODMIOT UDZIELAJĄCY ZABEZPIECZENIA (GWARANTUJĄCY), ZE WSKAZANIEM 

ZABEZPIECZENIA 

Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla Oferty Publicznej Akcji 

serii C. 

5. CENA EMISYJNA (SPRZEDAŻY) OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALBO SPOSÓB 

JEJ USTALENIA ORAZ TRYB I TERMIN UDOSTĘPNIENIA CENY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  

Cena emisyjna Akcji serii C wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.  

Cena emisyjna Akcji serii C została określona przez Zarząd Emitenta na podstawie Uchwały 

nr 02/V/2015 Zarządu Spółki w dniu 26 maja 2015 r. w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji 

serii C. 
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6. PRZEPIS USTAWY, ZGODNIE Z KTÓRYM OFERTA PUBLICZNA MOŻE BYĆ PROWADZONA NA 

PODSTAWIE MEMORANDUM 

Akcje zwykłe na okaziciela serii C oferowane na podstawie niniejszego Memorandum 

Informacyjnego są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9, Emitent udostępnia do publicznej 

wiadomości Memorandum Informacyjne. Treść niniejszego Memorandum nie wymaga 

zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.  

7. PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU OFERTY PUBLICZNEJ 

- PODMIOT OFERUJĄCY, SUBEMITENCI I POZOSTAŁE PODMIOTY 

Oferujący:  

Nazwa (firma): Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna  

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: ul. Chałbińskiego 8, 00-613 Warszawa 

Telefon: (+48) 22 647 50 70 

Fax: (+48) 22 403 52 35 

Adres poczty elektronicznej: biuro@invistadm.pl  

Adres strony internetowej: www.invistadm.pl 

Doradca ds. oferty publicznej: 

Nazwa (firma): IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: al. Wyzwolenia 14 lok.31, 00-570 Warszawa 

Adres do korespondencji:  ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa 

Telefon: +48 22 250 84 14 

Fax: +48 22 250 84 17 

Adres poczty elektronicznej: ipo@ipo.com.pl 

Adres strony internetowej: www.ipo.com.pl 
 

Na dzień publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje 

zawarcia umowy o submisję usługową lub inwestycyjną.  

8. DATA WAŻNOŚCI MEMORANDUM ORAZ DATA, DO KTÓREJ INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE 

MEMORANDUM ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W JEGO TREŚCI 

Niniejsze Memorandum zostało opublikowane w dniu 8 czerwca 2015 r. Termin ważności 

Memorandum rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się z Dniem Przydziału Akcji. 

Informacje aktualizujące zostały uwzględnione w jego treści do dnia 8 czerwca 2015 r. 

9. TRYB, W JAKIM INFORMACJE O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W MEMORANDUM, W OKRESIE 

JEGO WAŻNOŚCI, BĘDĄ PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  

W przypadku odwołania przez Emitenta Oferty Publicznej Akcji zwykłych na okaziciela serii 

C ważność Memorandum kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości o tym fakcie 

w sposób określony w art. 47 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

Informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, 

mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia 

Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął 

wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Memorandum, będą udostępniane 

do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od 

http://www.invistadm.pl/
mailto:ipo@ipo.com.pl
http://www.ipo.com.pl/
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wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do Memorandum 

Informacyjnego oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, tj. na 

stronie internetowej Emitenta: www.genergy.pl i Oferującego: www.invistadm.pl.  

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum lub 

aneksów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające charakteru aneksu 

Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, 

w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum. 
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I. CZYNNIKI RYZYKA  

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy 

instrumentów finansowych objętych 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. 

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W KTÓRYM EMITENT PROWADZI 

DZIAŁALNOŚĆ 

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce  

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. 

Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub 

nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może 

niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury 

gospodarczej w kraju, ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może 

nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, a tym samym mieć negatywny 

wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. 

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce  

Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi 

czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych zaliczyć 

można politykę rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki 

Pieniężnej, wpływające na podaż pieniądza, wysokości stóp procentowych i kursów walutowych, 

podatki, wysokość PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia 

zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, itd. Niekorzystne zmiany 

w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć na działalność 

i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta.  

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym  

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta pewne ryzyko 

w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności 

regulacji z dziedzin prawa energetycznego, handlowego, podatkowego, przepisów regulujących 

działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów 

wartościowych. Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą obecnie proces 

intensywnych zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów do przepisów unijnych. 

Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Emitenta i na jego wyniki 

finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni 

prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji 

publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania przepisów, 

dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub 

rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać 

w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem niezharmonizowane z prawem unijnym 

przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić 

komplikacje natury administracyjno – prawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie 

przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie interpretowanymi. 
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Ryzyko niekorzystnych zmian Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii 

W dniu 11 marca 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawię o Odnawialnych Źródłach Energii. Jedną 

z podstawowych zmian, które zostały wprowadzone do regulacji dotyczących odnawialnych źródeł 

energii jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny, a ponadto ustawa 

wprowadza szereg innych zmian, które bezpośrednio oddziałują na prowadzenie inwestycji 

energetycznych. Nowe regulacje w pewnym stopniu ograniczają możliwość rozwoju energetyki 

producenckiej i obywatelskiej. Obecnie Emitent analizuje nowe przepisy oraz możliwości 

prowadzenia inwestycji w oparciu o nowe uregulowania. Ze względu na wiele kontrowersji oraz 

propozycje zmian, istnieje prawdopodobieństwo, iż Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii 

będzie nowelizowana. Wprowadzone w przyszłości zmiany mogą znacznie ograniczyć opłacalność 

inwestowania w projekty energetyczne OZE. W efekcie podjęte działania inwestycyjne, na skutek 

wprowadzonych zmian, mogą charakteryzować się znacznie niższą niż oczekiwana stopą zwrotu, 

a w skrajnym przypadku mogą doprowadzić do rezygnacji przez Emitenta z prowadzenia danej 

inwestycji.  

Ryzyko związane z funduszami unijnymi  

W związku z charakterem prowadzonej działalności, Emitent będzie ubiegał się o pozyskanie 

funduszy na rozwój Spółki ze środków unijnych. Fundusze będą w założeniu przeznaczane na prace 

badawczo-rozwojowe związane z pozyskiwaniem energii oraz paliw z różnych źródeł, a także na 

przygotowanie i realizację inwestycji w budowę urządzeń z tym związanych. W związku z faktem, 

że planowane działania są dopiero na etapie koncepcyjnym, istnieje znaczące ryzyko, że Emitent 

nie znajdzie odpowiedniego programu unijnego, w ramach którego mógłby wnioskować 

o dofinansowanie lub, że wybrany projekt zostanie przesunięty w czasie lub, że nie uda się w ten 

sposób pozyskać finansowania. Brak wsparcia z funduszy Unii Europejskiej może wpłynąć na 

spowolnienie rozwoju i realizacji inwestycji przez Emitenta. 

Ryzyko związane z polskim rynkiem energii  

Rynek energii w Polsce jest rynkiem regulowanym. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 

jest organem, który z mocy Ustawy Prawo Energetyczne powołany jest do wykonywania zadań 

z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji w sektorze 

energetycznym. Do zakresu kompetencji i obowiązków Prezesa URE należy m.in. udzielanie, 

zmiana i cofanie koncesji, uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw 

energetycznych, rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi 

i odbiorcami, a także zatwierdzanie i kontrolowanie taryf przedsiębiorstw energetycznych pod 

kątem ich zgodności z zasadami określonymi w przepisach, w szczególności z zasadą ochrony 

odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen. Prezes URE ma prawo nakładać kary na 

przedsiębiorstwa koncesjonowane. Istnieje ryzyko, iż URE naliczy kary związane z działalnością 

koncesjonowaną lub zmieni czy cofnie koncesję. Emitent stara się ograniczyć takie ryzyko dzięki 

efektywnym rozwiązaniom technologicznym. 

Ryzyko związane z systemem podatkowym  

Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które dodatkowo 

sformułowane są w sposób nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni. Interpretacje 

przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy skarbowe jak 

i orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych stanowisk. 

Wszystko to sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki działające 

w bardziej stabilnych systemach podatkowych. W przypadku zaistnienia okoliczności, w których 

organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez 

Emitenta, a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, może mieć to negatywny 

wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju. 
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Ryzyko związane z kursem walut 

Emitent narażony jest na ryzyko zwiększenia kosztów związanych z zakupem urządzeń 

energetycznych z uwagi na podpisywanie umów z dostawcami w walucie obcej, jaką jest Euro. 

Niestabilny kurs Euro może wpłynąć na wzrost ceny zakupu urządzeń do produkcji energii 

z odnawialnych źródeł. Ryzyko to jest szczególnie istotne gdy strumienie pieniężne projektu 

(wpływy i wydatki) są denominowane w różnych walutach, co ma miejsce w przypadku podpisania 

umowy z dostawcą lub generalnym wykonawcą w obcej walucie, zaś realizacji przychodów 

z działalności operacyjnej (produkcja i sprzedaż energii) w walucie krajowej. Osłabianie się kursu 

złotego może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.  

Ryzyko siły wyższej  

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub 

nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze 

gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na finansową efektywność 

przedsięwzięć realizowanych przez Emitenta. 

Ryzyko związane z krótką historią działalności Emitenta  

Emitent został założony w październiku 2010 r. Ze względu na krótką historię działalności 

Emitenta jego rozpoznawalność na rynku polskim jest niewielka, co wiąże się również z brakiem 

ugruntowanej pozycji rynkowej. Istnieje więc ryzyko, że Emitent nie osiągnie na rynku 

oczekiwanej pozycji i nie będzie w stanie zrealizować swoich planów strategiczno – finansowych. 

Emitent jest obecna na rynku od niedawna, istnieje niepewność w kwestii oszacowania kosztów 

wytworzenia przyszłych produktów i usług Emitenta oraz innych generowanych przez Emitenta 

kosztów, w powiązaniu z brakiem możliwości precyzyjnego zaplanowania uzyskiwanych 

przychodów. 

Ryzyko związane z kadrą menedżerską Emitenta  

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera jakość pracy kierownictwa. Emitent nie może 

zapewnić, że ewentualna utrata niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć negatywnego 

wpływu na działalność, sytuację finansową i wyniki Emitenta. Wraz z odejściem kluczowych osób 

z kierownictwa, Emitent mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę 

i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Należy zwrócić uwagę, że 

Emitent jest podmiotem gospodarczym o stosunkowo niewielkich rozmiarach, czego 

konsekwencją jest niezatrudnianie przez Emitenta pracowników i korzystanie przy wykonywaniu 

specjalistycznych zadań z usług firm zewnętrznych. W przypadku utraty tych specjalistów przez 

Emitenta istnieje ryzyko pogorszenia się jakości i terminowości świadczonych usług. W efekcie 

może to skutkować pogorszeniem się warunków przyszłych kontraktów i w związku z tym 

obniżeniem planowanych zysków Emitenta. 

Ryzyko związane z sytuacją na rynku pracy i trudnościami w pozyskaniu wysoko 

wykwalifikowanych pracowników  

Czynnikiem mogącym mieć znaczący wpływ na uzyskiwane przez Emitenta wyniki finansowe jest 

trudna sytuacja na rynku pracy a w szczególności potencjalne trudności z jakimi może borykać się 

Emitenta przy pozyskaniu wysoko wykwalifikowanej kadry, bezpośrednio odpowiedzialnej za 

obsługę i eksploatację elektrowni wiatrowych. Istnieje ryzyko, że niedostępność kluczowych 

pracowników będzie miało negatywny wpływ na realizację prowadzonych przez Emitenta 

projektów oraz zapewnienie przez Emitenta odpowiedniej jakości i zakresu usług, co z kolei może 

mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta oraz na osiągniecie 

zaplanowanych wyników. 
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Ryzyko związane z udzielaniem warunków przyłączenia  

Art. 7 ust. 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne stanowi, iż do wniosku 

o określenie warunków przyłączenia podmiot, który ubiega się o przyłączenie źródła do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kW, powinien załączyć wypis 

i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo w przypadku braku takiego 

planu decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przepis ten ogranicza działania 

zmierzające do rezerwowania mocy przyłączeniowej dla budowanych farm wiatrowych. Pomimo 

wyraźnego uprzywilejowania przez ustawodawcę inwestycji w odnawialne źródła energii 

ustawowe regulacje odnoszące się do procedury przyłączeniowej nie są wystarczająco przejrzyste. 

Operatorzy sieci dystrybucyjnych bardzo często interpretują przepisy prawne na niekorzyść 

inwestora. Ryzyko to może zostać zmniejszone przez nowelizację ustawy Prawo energetyczne. 

Projekt nowelizacji zakładający, iż zamiast wypisu i wyrysu z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego można dołączyć studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, został uchwalony przez Sejm dnia 15 lipca 2011 roku. Zmiana 

ta, jeśli zostanie uchwalona również przez Senat i podpisana przez Prezydenta, skutecznie 

skróciłaby okres postępowania administracyjnego i ograniczyłaby koszty ponoszone przez 

inwestora w przypadku, gdy dla danej nieruchomości nie ma uchwalonego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Ryzyko związane z wysokością opłat za przyłączenie do sieci oraz obowiązkiem zapłaty zaliczek 

na uzyskanie warunków technicznych przyłączenia  

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne art. 7 ust. 8 pkt. 3 

stanowi, iż za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii pobiera 

się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, 

z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 

5 MW oraz jednostki kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, za których 

przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów. W takiej 

sytuacji rzeczywisty koszt przyłączenia do sieci uzależniony jest od lokalizacji elektrowni. Im 

elektrownia zlokalizowana jest bliżej sieci, tym wykonanie przyłączenia jest mniej 

skomplikowane, a nakłady na jego wykonanie są mniejsze. Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 8a tej 

ustawy, podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym wyższym niż 1 kW wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, 

w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej, czyli 30 tys. zł za 1 MW 

(z jednoczesnym ograniczeniem maksymalnej wysokości zaliczki do kwoty 3 mln zł).  

Emitent dostrzega potencjalne ryzyko związane z koniecznością zabezpieczenia odpowiednio 

wysokich środków finansowych, jakie należałoby przeznaczyć na zapłatę „zaliczek”, co 

w przypadku farmy o przykładowej mocy 10 MW stanowiłoby znaczny wydatek.  

Ryzyko związane z obowiązkiem przygotowania ekspertyzy przyłączenia do sieci przez operatora 

sieci 

Jednym z istotnych elementów procesu realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii jest 

uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, które są ważne 

przez okres dwóch lat, a następnie zawarcie umowy przyłączeniowej z operatorem systemu 

przesyłowego. Zakres czynności, jakie przedsiębiorca musi podjąć na etapie procedury 

uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci, zależy od wysokości napięcia znamionowego sieci, 

do której przyłączenie powinno nastąpić. Jeżeli więc inwestor ubiega się o przyłączenie do sieci 

o napięciu znamionowym wyższym lub równym 110 kV, ma on obowiązek wykonania ekspertyzy 

wpływu przyłączenia instalacji na krajowy system elektroenergetyczny.  

Jednakże rozpatrywanie poszczególnych wniosków przez operatorów sieci nie jest prowadzone 

w jednolity sposób. Operatorzy często wymagają od inwestorów sporządzenia ekspertyzy 
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z uwzględnieniem prawie nierealnych do spełnienia wariantów i sytuacji. Nierzadko zdarzają się 

sytuacje, w których operator sieci żąda sporządzenia ekspertyzy przy założeniu, że do sieci oprócz 

danej elektrowni wiatrowej zostaną przyłączone inne w danym rejonie planowane parki elektrowni 

wiatrowych. Może to powodować dodatkowe i niepotrzebne koszty oraz przedłużanie procesu 

inwestycyjnego. Ponadto, wynikający z analizy wpływ przyłączonego kompleksu urządzeń 

wiatrowych na parametry energii elektrycznej w sieci, nierzadko odbiega od zastanego stanu 

faktycznego. Problem w tym zakresie pojawia się już na etapie koncepcyjnym realizacji danego 

projektu, gdyż brak jest możliwości uzyskania u operatora informacji o bieżącym stanie 

interesującego węzła elektroenergetycznego. Z uwagi na fakt, iż w projekcie nowelizacji przepisów 

prawa energetycznego istnieje zapis nakładający na operatorów sieci obowiązek wydania opinii 

o warunkach przyłączenia w terminie 150 dni, przy czym termin ten liczony jest od dnia złożenia 

wniosku, Emitent dostrzega ryzyko, iż operatorzy sieci nie będą w stanie wydać decyzji w terminie. 

Obecnie termin oczekiwania na przedmiotową ekspertyzę wynosi ok.10 miesięcy. Wydłużanie 

terminu oczekiwania na przedmiotową opinię może negatywnie wpłynąć na terminowość 

przygotowywania i realizacji projektów energetycznych przez Emitenta.  

Ryzyko związane z inwestycjami  

Emitent w ramach realizacji przyjętej strategii rozwoju dokonuje inwestycji w spółki związane 

z produkcją energii odnawialnej oraz produkcji paliw z wykorzystaniem odpadów. Część spółek, 

w które Emitent dokonał inwestycji, są spółkami nie notowanymi na Rynku Kapitałowym 

charakteryzującym się brakiem płynności oraz trudnością wyjścia z inwestycji w przypadku niskiej 

rentowności , czy braku zysku z inwestycji.  

Ryzyko obniżenia skłonności banków do udzielania finansowania na projekty związane 

z odnawialnymi źródłami energii  

Projekty energetyczne oraz projekty do pozyskiwania paliwa z odpadów to przedsięwzięcia przede 

wszystkim czasochłonne i kapitałochłonne. W związku z planami zwiększania skali działalności, 

Emitent planuje w przyszłości finansować swoją działalność wykorzystując kapitały obce. Istnieje 

ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian w branży energetycznej, które mogą spowodować, że 

instytucje kredytowe będą w mniejszym stopniu zainteresowane tego typu przedsięwzięciami. 

Również wzmożony popyt na kredyty finansujące przedsięwzięcia energetyczne może być 

powodem zaostrzenia kryteriów jego udzielania lub wzrostu marż. Przyczynić się to może do 

zwiększenia trudności w uzyskaniu finansowania przez Emitenta, bądź wydłużenia czasu, który 

potrzebny jest do jego otrzymania. Ryzyko to może wpłynąć na znaczne ograniczenie perspektyw 

rozwoju Emitenta i możliwości realizacji nowych inwestycji. 

Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju  

Czynnikami determinującymi realizację strategii rozwoju Emitenta są: pozyskanie kapitału na 

realizację kluczowych projektów budowy i zarządzania projektami OZE, produkcji paliw stałych 

i płynnych, ich dystrybucji oraz pozyskanie na ten cel kapitału od inwestorów zewnętrznych. Brak 

źródeł pozyskiwania kapitału może powodować opóźnienie bądź rezygnację przez Emitenta 

z realizacji poszczególnych celów strategicznych. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji 

strategii rozwoju Emitent będzie dokonywał szeregowania inwestycji od najważniejszych dla 

Emitenta do mniej ważnych, przy czym kryterium stopnia powodzenia inwestycji będzie 

oczekiwana stopa zwrotu. Tego rodzaju optymalizacja wymaga całościowego podejścia do 

wszystkich inwestycji, które zapewni maksymalizację celów strategicznych Emitenta poprzez 

wybranie optymalnego zbioru projektów, który zapewni maksymalizację zysku, przy 

akceptowalnym poziomie podejmowanego ryzyka i minimalnym koszcie.  

Ryzyko związane z konkurencją  

Emitent zamierza inwestować w podmioty zajmujące się produkcją energii odnawialnej – głównie 

farmy wiatrowe i zamierza przejmować podmioty, w których będzie posiadać do 100% udziałów. 

W związku z obraną strategią rozwoju w przyszłości po połączeniu się z przejmowanymi 
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podmiotami zamierza występować, jako samodzielny producent podejmujący ryzyko produkcji 

energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz przetwarzania odpadów, poprzez 

wtórne ich wykorzystanie do wytwarzania paliw alternatywnych. do celów energetycznych. 

W związku z tym, że rynek odnawialnych źródeł energii jest branżą perspektywiczną i rozwija się 

bardzo szybko, można spodziewać się nasilenia konkurencji dla Emitenta. Sprzedaż energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych odbywa się na preferencyjnych warunkach, ponieważ 

nabywca z urzędu (zgodnie z ustawą Prawo energetyczne) jest zobowiązany skupić każdą ilość 

wytworzonej energii. Niemniej jednak, powstawanie konkurencyjnych dostawców prądu, takich 

jak elektrownie konwencjonalne, elektrownie biogazowe lub inne OZE może spowodować 

zwiększenie podaży prądu. Sytuacja taka skutkować może spadkiem cen energii, co – pomimo 

obowiązku odkupu energii – wpłynie niekorzystnie, na wielkość osiąganych przez Emitenta 

przychodów. Konkurencję dla Emitenta stanowią inni producenci energii, przede wszystkim 

wyspecjalizowane duże elektrownie, produkujące najtańszą energię elektryczną, wykorzystując 

głównie paliwa kopalne, ale również zakłady wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Na 

dzień dzisiejszy konkurowanie z dużymi podmiotami jest bardzo trudne, gdyż podmioty 

te kontrolują rynek. Jednak przepisy dotyczące stałego zwiększania udziału energii odnawialnej 

w ogóle produkowanej energii czynią tych producentów ważnym partnerem, zainteresowanym 

współpracą w zakresie skupowania zielonych certyfikatów. Kolejnym zagrożeniem są zagraniczne 

koncerny, posiadające duże doświadczenie branżowe oraz znaczne nadwyżki gotówkowe, które 

mogą planować ekspansję na rynek polski. Może to mieć negatywny wpływ na konkurencyjność 

Emitenta, możliwość pozyskiwania przez niego nowych klientów oraz wysokość realizowanych 

marż. 

Ryzyko lokalizacji inwestycji  

Udana realizacja projektów energetyki odnawialnej, w tym budowy farm wiatrowych uzależniona 

jest w znacznym stopniu od doboru odpowiednich lokalizacji. Atrakcyjność potencjalnych miejsc 

inwestycji uzależniona jest przede wszystkim od wietrzności, czyli występowania wiatru 

o określonej charakterystyce, terenów, środowiska umożliwiających realizację inwestycji, a także 

możliwości wykorzystania i podłączenia do istniejących sieci energetycznych.  

Proces poszukiwania odpowiednich lokalizacji jest złożony i musi uwzględniać wszystkie 

wymienione powyżej czynniki zwiększające szanse na powodzenie realizacji inwestycji. Istnieje 

ryzyko nieodpowiedniej lokalizacji farm wiatrowych, wynikające z:  

(i) nieprawidłowo oszacowanego potencjału energetycznego, tj. zbyt małej lub nieregularnej 

wietrzności. 

(ii) usytuowania inwestycji w zbyt dużej odległości od istniejących sieci energetycznych lub 

stanu technicznego uniemożliwiającego ich prawidłowe wykorzystanie.  

Zła ocena opisywanego czynnika ryzyka może skutkować obniżeniem poziomu przychodów 

generowanych przez określoną farmę wiatrową, co przy danym poziomie kosztów operacyjnych 

może negatywnie wpływać na rentowność przedsięwzięcia. Emitent ogranicza występowanie 

powyższego ryzyka poprzez prowadzanie wnikliwych badań każdej wybranej lokalizacji, 

dokonywanych przez zespół ekspertów. Celem analizy jest ocena potencjału energetycznego 

danego obszaru oraz oszacowanie kosztów inwestycji stanowiące fundament dla późniejszego 

studium wykonalności przedsięwzięcia.  

Istnieje również ryzyko, że po przeprowadzeniu badania, lokalizacja okaże się nieatrakcyjna, 

a Emitent nie będzie mógł odzyskać wydatków poniesionych na dany projekt. W celu ograniczenia 

wpływu tego ryzyka, Emitent będzie prowadzić jednocześnie kilka projektów, koncentrując się na 

tych, które są najbardziej obiecujące pod względem warunków, ryzyka, a także rentowności 

przyszłej inwestycji. Istnieje także ryzyko, że potencjalna lokalizacja będzie analizowana 

równolegle także przez inne podmioty, działające w tej samej branży, co stwarza zagrożenie utraty 

potencjalnej możliwości inwestycyjnej na rzecz konkurencji. 
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Ryzyko związane z procesem uzyskiwania pozwoleń  

Działalność Emitenta opiera się w znacznym stopniu na realizacji projektów z zakresu energetyki 

odnawialnej, w realizacji których niezbędne jest uzyskanie pozwoleń, w tym: warunków 

przyłączenia do sieci energetycznej, decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę. Istnieje 

ryzyko, że wymagane prawem pozwolenia zostaną uzyskane ze znacznym opóźnieniem lub ich 

wydanie nie będzie możliwe. Może to spowodować przesunięcie realizacji projektu w czasie lub 

w skrajnym przypadku uniemożliwi jego ukończenie. Powyższe ryzyko jest uzależnione od wielu 

czynników, w tym:  

(i) decyzji środowiskowej, która jest wydawana na postawie raportu oddziaływania na 

środowisko opierającego się na wykorzystaniu informacji dotyczących wymaganych 

procedur, a także uregulowań prawnych i technologii,  

(ii) projektu z warunkami zabudowy, opracowywanego zgodnie z prawem budowlanym, 

w szczególności regulacjami dotyczącymi BHP, higieny, warunków geodezyjnych 

i zabezpieczeń przeciwpożarowych,  

(iii) Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydającego koncesję na produkcję i sprzedaż 

energii elektrycznej po zwróceniu się z odpowiednim wnioskiem przez 

zainteresowanego,  

(iv) wniosku o pozwolenie na budowę, który może być wydany po zgromadzeniu wszystkich 

stosownych dokumentów. Podstawowym czynnikiem niwelującymi omawiane ryzyka 

jest posiadane doświadczeniach osób zarządzających Emitentem. 

Ryzyko wzrostu kosztów projektu  

Ma zasadnicze znaczenie w początkowych fazach realizacji projektu, zaś zanika po przekazaniu 

obiektu do eksploatacji - polega na przekroczeniu terminów i kosztów realizacji projektu, bądź 

wykonaniu ich niezgodnie z przyjętymi założeniami. Można je ograniczyć m.in. poprzez: 

przeprowadzenie starannej analizy techniczno-ekonomicznej inwestycji, uwzględnienie 

w budżecie inwestycji rezerw na prace nieprzewidziane, uzyskanie gwarancji należytego 

wykonania inwestycji, zabezpieczających inwestora przed stratami związanymi z nieterminową lub 

niewłaściwą realizacją inwestycji. 

Ryzyko eksploatacji  

Wiąże się ze zmianami, w stosunku do zakładanych, kosztów produkcji i wielkości sprzedaży. Na 

jego poziom wpływają m.in.: awarie techniczne urządzeń produkcyjnych i instalacji przesyłowych 

spowodowane błędami wykonawstwa, niską jakością zastosowanych urządzeń lub niewłaściwą 

obsługą i konserwacją, wzrost kosztów transportu i zakupu paliwa ponad poziom, który został 

uwzględniony w taryfie na ciepło, zwiększone zużycie energii elektrycznej, surowców 

i materiałów, bądź większe niż zakładano straty energii podczas przesyłu i dystrybucji. 

Ryzyko wahań cen hurtowych energii elektrycznej  

Ceny hurtowe energii elektrycznej zależą od wielu czynników, w tym czynników rynkowych 

i regulacyjnych. Ponieważ koszty, związane głównie z wytwarzaniem energii elektrycznej, mają 

w znacznym stopniu charakter stały, nie da się ich obniżać w okresach spadku cen energii 

elektrycznej, proekologiczne, bądź inwestując w urządzenia ochrony atmosfery. Spadek cen skupu 

energii odnawialnej może wpłynąć na pogorszenie się wyników finansowych osiąganych przez 

Emitenta. 

Ryzyko uzyskania świadectw pochodzenia  

Wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów opłat zastępczych w przypadku nieokazania 

odpowiedniej ilości świadectw do umorzenia, oraz z planowanymi zmianami przez Ministerstwo 

Gospodarki Ustawy o odnawialnych źródłach energii. 
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Przedstawiona przez Ministerstwo Gospodarki propozycja ustawy o OZE ogranicza wsparcie dla 

trzech rodzajów źródeł, które generują łącznie 90 proc. zielonych certyfikatów. Gwałtowny spadek 

cen certyfikatów stał się przede wszystkim dużym problemem dla wytwórców energii 

odnawialnych źródeł, którzy nie zabezpieczyli sobie sprzedaży umowami długoterminowymi 

a ponoszą koszty obsługi kredytu inwestycyjnego. 

Ryzyko związane z wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej  

Wiąże się z niebezpieczeństwem w szczególności podczas transportu i rozładunku paliw, 

operowania ciężkim sprzętem, dostarczania energii elektrycznej do systemów przesyłowych 

i dystrybucyjnych. Pożary, wybuchy i awarie sieci stanowią nieodłączne ryzyko podczas pracy 

elektrowni. Wystąpienie takiego zdarzenia może mieć negatywny wpływ na wyniki Emitenta.  

Ryzyko wygaśnięcia lub cofnięcia posiadanych koncesji  

Wystąpienie tego ryzyka może wpływać na ograniczenie lub uniemożliwienie prowadzenia 

podstawowej działalności w zakresie wytwarzania, dystrybucji energii elektrycznej oraz obrotu nią, 

wymagającej uzyskania koncesji udzielanych przez lokalnego regulatora, co wpłynie negatywnie 

na wyniki finansowe Emitenta. 

Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych  

Istnieje ryzyko, że w związku z przyjętą strategią rozwoju Emitenta i coraz bardziej restrykcyjną 

polityką banków w zakresie kredytowania Emitent będzie musiał przeprowadzić dodatkową emisję 

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

nowych źródeł finansowania, w przypadku, gdy Emitent wykorzysta dotychczas posiadane kapitały 

finansowe, mogłoby wpłynąć na spowolnienie rozwoju Emitenta. 

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta   

Inwestorzy chętni do nabycia akcji Emitenta, powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko 

inwestycyjne na rynku kapitałowym jest o wiele wyższe od ryzyka zainwestowania w papiery 

skarbowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w związku z trudną do 

przewidzenia zmiennością kursów w krótkim i długim terminie. Inwestorzy angażujący się na 

rynku NewConnect powinni mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu notowanych tu spółek 

oznaczać będzie jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku wynika ze 

specyficznego profilu rynku, grupującego spółki o krótkiej historii, działające na bardziej 

zmiennym i konkurencyjnym segmencie gospodarki, jakim są m.in. nowe technologie. 

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 

w Alternatywnym Systemie Obrotu  

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect, po rozpoczęciu notowań akcji w systemie ASO, 

organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres 

nie dłuższy niż 3 miesiące w następujących przypadkach: 

(i) na wniosek Emitenta,  

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

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu NewConnect, 

Organizator ASO może: upomnieć Emitenta, nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 

50.000 zł, zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 

wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie, jeżeli ten nie 

wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, 

o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności:  

(i) obowiązek niezwłocznego sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO na jego 

żądanie kopii dokumentów oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie 
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dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak również dotyczącym działalności 

emitenta, jego organów lub ich członków, (§ 15a Regulaminu ASO),  

(ii) obowiązek zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką 

prawa handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym 

usługi doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania 

analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, 

a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię, co 

do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz 

perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz opublikowania nie później niż w ciągu 

45 dni od opublikowania decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu nakładającej na 

emitenta obowiązek takiego wykonania badania oraz w przypadku powzięcia przez 

Organizatora Alternatywnego Systemu uzasadnionych wątpliwości co do kresu 

dokonanej analizy lub uznania, że dokument, o którym mowa powyżej, za zawiera istotne 

braki, nie wykonanie zaleceń Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (§ 15b 

Regulaminu ASO), obowiązki informacyjne (§ 17 i § 17a Regulaminu ASO), 

(iii) zawarcie umowy z Autoryzowanym doradcą w ciągu 30 dni w przypadku, w ocenie 

Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania 

emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do 

wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy. Jeżeli informacje przekazane przez 

emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych 

w alternatywnym systemie, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego 

zawieszenia przez Organizatora ASO tymi instrumentami w alternatywnym systemie. 

Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO może wykluczyć 

instrumenty finansowe z obrotu:  

(i) na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie 

od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 

(ii) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

(iii) wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku 

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

kosztów postępowania, 

(iv) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta, 

(v) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może 

nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału 

(wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza 

instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

(i) w przypadkach określonych przepisami prawa,  

(ii) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

(iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

(iv) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu 

przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku 

emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 
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Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu ASO może zawiesić obrót tymi 

instrumentami finansowymi.  

Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:  

(i) w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu 

Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie 

instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub 

wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż 10 dni,  

(ii) w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany 

w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 

inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru 

Finansowego zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 

miesiąc, 

(iii) w przypadku, gdy obrót danym instrumentem finansowym zagraża w sposób istotny 

prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu 

obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie 

interesów inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru 

Finansowego instrumenty finansowe. 

Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację 

o wystąpieniu z takim żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.  

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję 

Nadzoru Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków  

Emitent jest notowany na rynku NewConnect i jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z powyższym, KNF posiada kompetencję do 

nakładania na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających 

z Ustawy o ofercie publicznej (Art. 96 i Art. 97) lub Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

(Art. 176). W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może 

stać się utrudniony bądź niemożliwy. W przypadku nałożenia kary finansowej na Emitenta przez 

KNF może mieć to istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy.  

Ryzyko rozwiązania umowy z Animatorem Rynku/Market Makerem lub wykluczenia Animatora 

Rynku/Market Makera z działania w alternatywnym systemie  

Zgodnie z § 18 pkt. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku przed upływem okresu 2 lat od dnia pierwszego 

notowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku kierowanym zleceniami, a także 

w przypadku zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku w alternatywnym systemie lub 

wykluczenia go z tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy 

z Animatorem Rynku. 

Zgodnie z § 20 pkt. 5 w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku 

a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku w alternatywnym systemie 

lub wykluczenia go z tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy 

z Animatorem Rynku. 
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W związku z Uchwałą Nr 1426/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy 

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

zmiany w § 9: ust. 2b - 2e. , które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. dotychczasowe 

zwolnienie Emitenta z posiadania Animatora Rynku traci ważność i Emitent w ciągu 30 dni od 

wejścia w życie nowych przepisów musiał podpisać ponownie Umowę o świadczenie usług 

Animatora Rynku. 

Ryzyko związane z niewłaściwym wdrożeniem dyrektywy odpadowej  

Polska jako członek Unii Europejskiej podlega zobowiązaniom wynikającym z regulacji 

europejskich. Dyrektywa 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów 

zabrania składowania osadów ściekowych, których ciepło spalania wynosi powyżej 6 MJ/kg suchej 

masy. Uregulowania wynikające ze wskazanej dyrektywy zostały wprowadzone do polskiego 

porządku prawnego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie 

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego 

typu oraz obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 r.  

W Polsce obecnie brak jest odpowiedniej infrastruktury pozwalającej oczyszczalniom osuszać 

odpady zgodnie z wymaganiami unijnych przepisów, dlatego niezbędnym będzie wprowadzenie 

odpowiednich instalacji lub podjęcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Istnieje ryzyko, iż 

pomimo grożących kar nakładanych przez Komisję Europejską termin obowiązywania przepisów 

wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Gospodarki zostanie przesunięty, co może 

negatywnie wpłynąć na przyszłą sytuację Spółki oraz jej plany inwestycyjne, a przez to może 

negatywnie oddziaływać na osiągane wyniki finansowe.   

Ryzyko renegocjacji długoterminowych umów dystrybucyjnych  

Emitent w ramach prowadzonej działalności podejmuje działania inwestycyjne. Spółka planuje 

przejęcie podmiotu, którego aktywność biznesowa koncentruje się na dystrybucji m.in.: olejów, 

smarów i parafin. Istnieje ryzyko, iż po przeprowadzeniu akwizycji konieczne będzie 

renegocjowanie umów dystrybucyjnych, a utrzymanie aktualnych, korzystnych zapisów 

umownych może być niemożliwe lub znacznie utrudnione. W przypadku niepowodzenia 

renegocjacji umów dystrybucyjnych może pojawić się konieczność poszukiwania nowych 

partnerów biznesowych lub prowadzenia dalszej działalności z obecnymi dostawcami na mniej 

korzystnych warunkach, co w efekcie może prowadzić do słabszych niż oczekiwane wyników 

finansowych osiąganych przez przejmowany podmiot.  

Ryzyko wynikające z dotrzymania wskaźników wynikających z dotacji otrzymanych przez 

podmioty w które spółka inwestuje lub zamierza inwestować  

Spółki, w które Emitent inwestuje, a także Spółki, które pozostają w zainteresowaniu 

inwestycyjnym Emitenta są w wielu przypadkach beneficjentami dotacji. Otrzymanie dotacji, 

a także ich kolejnych transz w wielu przypadkach wiąże się z koniecznością uzyskania określonych, 

wynikających z przyznanych dotacji, wskaźników. Ponadto, w przypadku nieutrzymania 

określonych poziomów wskaźników przez beneficjenta dotacji może on być zmuszony do 

częściowego lub całkowitego zwrotu środków otrzymanych z tytułu dotacji. W przypadku 

zaistnienia takich sytuacji prowadzenie działalności przez te spółki może być w znacznym stopniu 

utrudniona, a osiągane wyniki finansowe mogą znacznie odbiegać od oczekiwanych przez Emitenta 

w chwili zaangażowania własnych środków przy inwestowaniu w dany podmiot.   
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2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI EMITENTA, RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

I OFERTĄ PUBLICZNĄ AKCJI SERII C 

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta 

Inwestorzy przed nabyciem akcji Emitenta powinni wziąć pod uwagę ryzyko związane z inwestycją 

w tego typu instrumenty finansowe. Trudno także przewidzieć jak będzie kształtował się kurs akcji 

Emitenta w krótkim i długim okresie. 

Ponadto w przypadku wprowadzenia Akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ceny tych 

akcji mogą podlegać znacznym wahaniom. Wpływ na taką sytuację ma m.in. sytuacja 

ekonomiczno–finansowa Emitenta, panująca koniunktura na rynku kapitałowym, czy wysokość 

stóp procentowych. Znacznym zmianom może ulegać również wolumen obrotu. Kurs akcji 

Emitenta i płynność ich obrotu nie zależy od Emitenta, lecz od popytu i podaży kształtowanych 

przez Inwestorów. W związku z tym istnieje ryzyko, że Inwestorzy nie będą mogli zbyć 

posiadanych Akcji serii C po satysfakcjonującej cenie, w dowolnym terminie. 

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu  

Należy podkreślić, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza 

zapisu ponosi osoba dokonująca zapisu. Niedokonanie wpłaty w określonym terminie powoduje 

nieważność zapisu.  

Ryzyko związane z możliwością przedłużenia lub skrócenia terminu do zapisywania się na Akcje 

serii C 

Zgodnie z art. 438 § 1 KSH, termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż trzy 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu 

zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii C, przesunięciu ulegnie również termin 

przydziału tych akcji, w konsekwencji czego w późniejszym terminie dokona się rejestracja akcji 

w Krajowym Rejestrze Sądowym. Może to spowodować opóźnienie w możliwości rozporządzania 

przez Inwestorów Akcjami, albo gotówką, którą wpłacili na Akcje serii C oraz realizowania praw 

z tytułu posiadania Akcji serii C.  

W przypadku skrócenia terminu przyjmowania zapisów, istnieje ryzyko, że Inwestor nie będzie 

mógł złożyć zapisu na Akcje serii C, w tym dokonać wpłaty w zaplanowanym przez siebie terminie, 

co w rezultacie może doprowadzić do zaistnienia przyczyn uniemożliwiających dokonanie 

skutecznego zapisu. Wpłaty na Akcje serii C przyjmowane są do ostatniego dnia przyjmowania 

zapisów. W przypadku skrócenia terminu zapisów, skróceniu ulegnie również termin 

przyjmowania wpłat na Akcje serii C.  

W przypadku dokonania przez Inwestora wpłaty po upływie skróconego terminu przyjmowania 

zapisów, zapis na Akcje serii C, tytułem których zostały dokonane wpłaty po upływie skróconego 

terminu przyjmowania zapisów będzie nieważny. 

Ryzyko związane z brakiem notowania praw poboru 

Prawa poboru Akcji serii C nie będą notowane na rynku giełdowym. Jedynym dopuszczalnym 

sposobem na sprzedaż/nabycie praw poboru jest umowa cywilno-prawna. 

Ryzyko nieprzydzielenia Akcji serii C lub redukcji zapisów na Akcje serii C 

Przydzielenie Inwestorowi Akcji serii C jest związane ze spełnieniem warunków określonych 

w niniejszym Memorandum. 

Nieprzydzielenie Akcji serii C może być spowodowane: 

(i) nieważnością złożonego zapisu na Akcje serii C w przypadku: 

- niedokonania wpłaty lub niedokonania pełnej wpłaty, 
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- niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia Formularza zapisu z przyczyn leżących po 

stronie osoby, która dokonuje zapisu, przy czym niewłaściwe określenie sposobu 

zwrotu wpłaty nie pociąga za sobą nieważności zapisu, 

(ii) niezłożeniem zapisu w związku z przysługującym prawem poboru, 

(iii)  niezłożeniem zapisu lub złożeniem niewłaściwego lub niepełnego zapisu dodatkowego 

w związku z przysługującym prawem poboru, 

(iv) niedojściem do skutku emisji Akcji serii C, 

(v) dokonaniem redukcji zapisów, w wyniku której może nastąpić przydzielenie mniejszej 

liczby Akcji serii C niż wynika z zapisów dodatkowych, 

(vi) złożeniem oświadczenia na piśmie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego 

zapisu, w terminie 2 Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Memorandum, 

przez osobę, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, w przypadku, gdy po 

rozpoczęciu zapisów do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks do 

Memorandum dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem 

przydziału Akcji serii C, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem. 

W przypadku nieprzydzielenia Akcji serii C, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których 

mowa powyżej, Emitent zwraca wpłaty w trybie określonym w Memorandum. 

Przyjęta zasada przydzielenia Akcji serii C może spowodować, że osobie dokonującej zapisu nie 

zostaną przydzielone Akcje serii C lub zostanie przydzielona liczba Akcji serii C mniejsza niż 

liczba, na jaką został złożony zapis w zakresie zapisu dodatkowego. Powyższe oznacza, że osoby, 

które dokonały zapisu oraz dokonały wpłaty na Akcje serii C, nie będą mogły dysponować 

wpłaconymi środkami pieniężnymi do czasu otrzymania od Emitenta zwrotu dokonanych wpłat. 

Zwrot wpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. 

Ryzyko naruszenia przepisów w związku z Ofertą Publiczną, skutkujące zastosowaniem przez 

KNF sankcji 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego 

podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą Publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 

dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta, 

sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu 

lub na zlecenie Emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie 

może nastąpić, Komisja, z zastrzeżeniem art. 19, 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 sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  

Ponadto, zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej Komisja może zastosować środki, o których 

mowa w art. 16, także w przypadku gdy:  

(i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywana na 

podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym 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 
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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.  

Nie można całkowicie wykluczyć istnienia tego ryzyka w odniesieniu do oferty publicznej objętej 

niniejszym Memorandum. 

Ustawa o Ofercie Publicznej posługuje się również rygorami obejmującymi prowadzenie przez 

emitentów papierów wartościowych akcji promocyjnej i przewiduje określone sankcje nakładane 

za naruszające przepisy prawa uchybienia. 

Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem akcji 

promocyjnej  

Emitent może prowadzić, także za pośrednictwem innych osób i podmiotów, akcję promocyjną  

w rozumieniu i formie wskazanej w Ustawie o Ofercie Publicznej, z zachowaniem wymogów 

przewidzianych przez art. 53 Ustawy o Ofercie Publicznej. W takim przypadku Emitent jest na 

podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej zobowiązany jednoznacznie wskazać w treści 

wszystkich materiałów promocyjnych: 

(i) że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy,  

(ii) że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, 

chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju dokumentu do 

publicznej wiadomości,  

(iii) miejsca, w których prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne są lub będą 

dostępne, chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju 

dokumentu do publicznej wiadomości.  

Ponadto, informacje przekazane w ramach prowadzonej akcji promocyjnej winny być – w myśl art. 

53 ust. 4 Ustawy o Ofercie - zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym lub 

memorandum informacyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, 

które powinny być zamieszczone w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym na 

podstawie przepisów prawa gdy prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne jeszcze nie 

zostały udostępnione do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów 

w błąd co do sytuacji Emitenta i oceny papierów wartościowych.  

Dalsze obowiązki Emitenta związane z prowadzeniem przez niego akcji promocyjnej wynikają 

z art. 53 ust. 5-7 i 9 Ustawy o Ofercie.  

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków Emitenta związanych z prowadzeniem przez 

niego akcji promocyjnej, a określonych w art. 53 ust. 3-7 lub 9 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF 

zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej może:  

(i) nakazać Emitentowi wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub jej przerwanie na 

okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia nieprawidłowości,  

(ii) zakazać Emitentowi prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli: Emitent uchylać się będzie 

od usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości w ww. terminie 10 dni roboczych 

lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych naruszać będzie przepisy prawa,  

(iii) opublikować, na koszt Emitenta, informacje o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji 

promocyjnej przez Emitenta, wskazując naruszenia prawa.  

W związku z udostępnianiem określonych informacji Komisja może wielokrotnie zastosować 

środek przewidziany powyżej w pkt 2 i 3.  
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Ponadto, prowadzenie przez Emitenta akcji promocyjnej z naruszeniem art. 53 ust. 3-7 lub 

9 Ustawy o Ofercie Publicznej może skutkować nałożeniem przez Komisję na Emitenta kary 

pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.  

Konsekwencją powyżej opisanych zdarzeń może być ograniczona możliwość lub brak możliwości 

złożenia zapisu na Akcje serii C. 

Ryzyko niedojścia emisji Akcji serii C do skutku  

Emisja Akcji serii C nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:  

(i) do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum nie zostanie 

objętych zapisem i należycie opłaconych przynajmniej 2 (dwie) Akcje serii C, lub  

(ii) Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku 

o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, 

lub  

(iii) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C.  

Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż Inwestorzy nie nabędą Akcji serii C, a środki finansowe 

przeznaczone na objęcie akcji będą czasowo zamrożone, natomiast ich zwrot będzie następował 

bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.  

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji serii C uzależniona 

jest także od złożenia przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego 

kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, 

określającego wysokość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie liczby Akcji serii C 

objętych prawidłowymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z art. 310 KSH, w związku 

z art. 431 § 7 KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej 

subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze 

emisji Akcji serii C. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby 

niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C i tym 

samym niedojście emisji Akcji serii C do skutku.  

Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji Akcji serii C zostanie złożony do Sądu Rejestrowego niezwłocznie po dokonaniu 

przydziału Akcji serii C Spółki. 

Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji serii C bądź 

przedłużenia terminu zapisu na Akcje serii C 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje serii C, Emitent może w każdym czasie i bez 

podawania przyczyn, podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej albo o odstąpieniu od 

przeprowadzenia Oferty Publicznej. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje serii C Emitent może odstąpić od 

przeprowadzenia Oferty Publicznej jedynie z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się 

w szczególności:  

(i) nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie 

można było przewidzieć przed rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć 

istotny negatywny wpływ na przebieg Oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby 

interes Inwestorów,  

(ii) nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było 

przewidzieć przed rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny 

wpływ na działalność operacyjną Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów 

Inwestorów,  
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(iii) nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby 

lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było 

przewidzieć przed rozpoczęciem Oferty,  

(iv) wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie 

Oferty byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub wpływała na 

bezpieczeństwo interesów Inwestorów.  

W przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej, niezwłocznie po 

podjęciu tej decyzji Emitent przekaże stosowną informację, poprzez udostępnienie aneksu do 

Memorandum. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało 

opublikowane Memorandum. Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów 

Oferty Publicznej, w tym terminu przydziału Akcji serii C. Konsekwencją dla Inwestorów może 

być opóźnienie w możliwości rozporządzania instrumentami finansowymi, na które złożyli zapisy 

albo gotówką, którą wpłacili tytułem zapisu na Akcje serii C.  

Informacje o zmianie harmonogramu Oferty będą przekazywane do publicznej wiadomości 

w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum, chyba 

że taka zmiana będzie na tyle istotna, że będzie wymagała przekazania w trybie aneksu do 

Memorandum. 

W przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o odstąpieniu od Oferty Publicznej 

i nieprzydzieleniu Akcji serii C, Emitent niezwłocznie poinformuje o tym fakcie poprzez 

zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu od Oferty Publicznej w sposób określony w art. 47 ust. 1 

Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób w jaki zostało udostępnione do publicznej wiadomości 

Memorandum Informacyjne. 

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania zapisów złożone zapisy zostaną 

przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na Akcje serii C nie będą podlegać automatycznemu 

zwrotowi Inwestorowi. Osoby, które złożyły zapis na Akcje serii C mają natomiast prawo 

uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 Dni Roboczych od dnia 

udostępnienia Aneksu do Memorandum, w którym została podana informacja o zawieszeniu Oferty 

Publicznej. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie 

złożone w domu maklerskim, w którym złożono zapis.  

W przypadku złożenia przez Inwestora oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych 

złożonego zapisu, kwoty wpłacone tytułem opłacenia zapisu na Akcje serii C zostaną zwrócone na 

rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu zapisu w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia 

złożenia ww. oświadczenia. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub 

odsetek. 

W przypadku, gdy Emitent podejmie decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej 

kwoty wpłacone tytułem opłacenia zapisu na Akcje serii C zostaną zwrócone na rachunek 

wskazany przez Inwestora w Formularzu zapisu w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia podania 

do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od Oferty Publicznej. Zwrot wpłaconych kwot 

nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

Ryzyko związane z powództwem o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały 

o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C 

Zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi 

obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być 

zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do 

wytoczenia powództwa przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom 

tych organów, a także akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu 

zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału 

na walnym zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, 
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jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały 

w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia 

należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak 

niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. W przypadku spółki publicznej termin 

do wniesienia takiego powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie 

później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

Ponadto, zgodnie z art. 425 KSH, możliwe jest zaskarżenie przez te same osoby uchwały walnego 

zgromadzenia sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa 

o stwierdzenie nieważności takiej uchwały. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem 

sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak 

niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały. Powództwo o stwierdzenie nieważności 

uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu 

dni od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.  

Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności uchwały 

o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C z przepisami prawnymi, 

Statutem, dobrymi obyczajami i interesem Spółki.  

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd 

rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. 

Jeżeli Spółka – na podstawie odrębnego dokumentu – wprowadzi swoje akcje lub ich część do 

obrotu na rynku regulowanym lub do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, to zgodnie z art. 

56 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy uchwała walnego 

zgromadzenia o podwyższeniu tego kapitału została uchylona albo stwierdzono jej nieważność, 

a akcje wyemitowane w wyniku podwyższenia zostały uprzednio objęte tym samym kodem razem 

z innymi akcjami tej spółki, w depozycie papierów wartościowych przeprowadzana jest redukcja 

wartości nominalnej wszystkich akcji oznaczonych tym kodem. Jeżeli nie jest możliwe 

przeprowadzenie redukcji, o której mowa powyżej, w depozycie papierów wartościowych 

przeprowadzana jest redukcja ogólnej liczby akcji oznaczonych danym kodem. Na podstawie 

zawiadomienia o przeprowadzeniu redukcji złożonego przez Krajowy Depozyt właściwy sąd 

rejestrowy dokonuje odpowiedniej zmiany w rejestrze przedsiębiorców, a następnie wzywa spółkę 

do dostosowania w określonym terminie brzmienia statutu do zmienionego stanu prawnego. 

Spółka publiczna jest obowiązana do zwrotu akcjonariuszom środków uzyskanych w wyniku 

emisji akcji, które są zapisane na rachunkach akcjonariuszy i zostały objęte redukcją. Udział 

poszczególnych akcjonariuszy w wartości środków zwracanych przez emitenta jest wyznaczony 

odpowiednio stosunkiem zredukowanej wartości nominalnej akcji zapisanych na ich rachunkach 

papierów wartościowych do wartości nominalnej wszystkich akcji będących przedmiotem redukcji 

albo stosunkiem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych, które zostały 

objęte redukcją, do łącznej liczby zredukowanych akcji. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta do daty sporządzenia Memorandum nie zostało złożone 

przeciwko Spółce w tej sprawie żadne powództwo. Spółka nie może jednak zapewnić, że nie 

zostały lub nie zostaną wytoczone powództwa, o których mowa powyżej. 

Ryzyko związane z notowaniami akcji Spółki na NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu 

akcji i płynności obrotu  

Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, iż po wprowadzeniu Akcji serii C do obrotu 

w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, kurs Akcji serii C kształtować się 

będzie pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno 

przewidywalnych zachowań Inwestorów. Na te zachowania wpływ mają różne czynniki, także 

niezwiązane z wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową, jak również niezależne 

od Emitenta, takie jak sytuacja na światowych rynkach finansowych i sytuacja makroekonomiczna 

Polski i regionu. Inwestorzy powinni mieć świadomość, iż notowania Akcji mogą znacznie 
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odbiegać od ceny emisyjnej Akcji i powinni zdawać sobie sprawę, iż w przypadku znacznego 

wahania kursów, mogą być narażeni na niezrealizowanie zaplanowanego zysku. Ponadto należy 

brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością akcji w Alternatywnym Systemie 

Obrotu, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości zbycia Akcji w spodziewanym czasie 

i po satysfakcjonującej Inwestora cenie. Ze względu na mniejszą płynność ASO NewConnect 

w porównaniu do rynku regulowanego, nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia ograniczonej 

liczby transakcji na instrumentach finansowych Emitenta. Rynek NewConnect działa od 2007 roku 

a akcje spółek na nim notowanych charakteryzują się zmienną płynnością, co oznacza możliwość 

wystąpienia kłopotów ze sprzedażą dużych pakietów akcji w krótkim okresie i może powodować 

dodatkowo obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu. W celu utrzymania płynności obrotu 

swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku 

z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji. 

Ryzyko nieuzyskania zgody lub opóźnienia we wprowadzeniu Akcji do obrotu w ASO 

Wprowadzenie Akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 

odbywa się na wniosek Emitenta. Wprowadzenie Akcji serii C do ASO wymagać będzie 

wcześniejszego zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

z tytułu emisji Akcji serii C. Zgodnie z § 5 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu 

Obrotu obowiązany jest podjąć uchwałę o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia 

instrumentów finansowych do ASO na rynku NewConnect w terminie 10 dni roboczych od dnia 

złożenia przez ich Emitenta właściwego wniosku. W przypadku gdy złożony wniosek lub 

załączone do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia uchwały, o której mowa 

powyżej, rozpoczyna się od dnia uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi 

Alternatywnego Systemu wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Brak 

wprowadzenia Akcji serii C objętych Memorandum Informacyjnym do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu na rynku NewConnect powodować będzie utrudnienie w zbywaniu przez 

posiadaczy Akcji serii C, objętych przez nich w Ofercie Publicznej. Nie jest możliwe wykluczenie 

ryzyka z tym związanego. Niemniej jednak na dzień opublikowania Memorandum w opinii 

Emitenta warunki wprowadzenia instrumentów finansowych objętych niniejszym Memorandum 

na rynek NewConnect organizowany jako Alternatywny System Obrotu są spełnione.  

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta 

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może 

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

§ 12 ust. 3 i § 17c ust. 5 Regulaminu NewConnect: 

(i) na wniosek Emitenta,  

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

Natomiast zgodnie z § 11 ust 2 Regulaminu ASO, w przypadkach określonych przepisami prawa 

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki określone w niniejszym rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki 

określone w § 15a, § 15b, § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od 

stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:  

(i) upomnieć emitenta, 

(ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO w przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na 

niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących 
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w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 

określone w Rozdziale V Regulaminu ASO (Obowiązki emitentów instrumentów finansowych 

w alternatywnym systemie), lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie 

ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może:  

(i) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną 

na podstawie ust. 1 pkt 2 nie może przekraczać 50.000 zł,  

(ii) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  

(iii) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

Przy czym do terminu zawieszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 Regulaminu ASO, nie stosuje 

się postanowienia § 11 ust. 1 wskazującego, że Organizator Alternatywnego Systemu może 

zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące na wniosek 

emitenta.  

Zgodnie z § 17c ust. 7 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić  

o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu.  

Zgodnie z § 17c ust. 8 Regulaminu ASO w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania 

emitentowi decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, kary zawieszenia obrotu lub kary wykluczenia 

z obrotu emitent może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy w tym zakresie. 

Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora 

Alternatywnego Systemu. Do czasu upływu terminu do złożenia tego wniosku albo terminu 

dłuższego wskazanego w decyzji o nałożeniu kary, a w przypadku złożenia wniosku - do czasu 

jego rozpatrzenia, decyzja o nałożeniu kary pieniężnej lub kary wykluczenia z obrotu nie podlega 

wykonaniu. Decyzja o nałożeniu kary zawieszenia obrotu podlega natychmiastowemu wykonaniu.  

Zgodnie z § 18 ust. 7. Regulaminu ASO w przypadku:  

(i) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 

wskazanego w ust. 3, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, 

o którym mowa w ust. 4,  

(ii) zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  

(iii) skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w ust. 1, 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, 

dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga 

tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.  

Na podstawie § 20 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2b, w przypadku rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do 

wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie, Organizator Alternatywnego 

Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu zawarcia i wejścia 

w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. W przypadku zawieszenia obrotu akcjami, w trakcie 

jego trwania może dojść do utraty przez nie płynności. 

Stosownie do postanowień art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie, do akcji notowanych w alternatywnym 

systemie obrotu organizowanym przez spółkę prowadzącą rynek regulowany znajdują 

zastosowanie przepisy art. 78 ustęp 2-4 tejże ustawy. Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie 

w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest 

zagrożony interes inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych będąca organizatorem 

alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów 

finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu 

wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Stosownie zaś do art. 78 

ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym 
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alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda 

Papierów Wartościowych będąca organizatorem alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót 

tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect 

Zgodnie z zapisami § 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

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

spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

(ii) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

(iii) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku 

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

kosztów postępowania,  

(iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 

(v) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może 

nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału 

(wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym 

systemie:  

(i) w przypadkach określonych przepisami prawa,  

(ii) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

(iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

(iv) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu 

przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku 

emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu 

zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1. Natomiast zgodnie § 17c, 

ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku gdy emitent nie wykonuje 

nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na 

niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może:  

(i) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną 

na podstawie ust. 1 pkt 2 nie może przekraczać 50.000 zł,  

(ii) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  

(iii) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

Stosownie do postanowień art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie, do akcji notowanych w alternatywnym 

systemie obrotu organizowanym przez spółkę prowadzącą rynek regulowany znajdują 

zastosowanie przepisy art. 78 ustęp 2 – 4 tejże ustawy. Na podstawie art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie 

na żądanie Komisji, Giełda Papierów Wartościowych będąca organizatorem alternatywnego 

systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku 

gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu 

obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

powoduje naruszenie interesów inwestorów.  
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Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta przez KNF 

Instrumenty finansowe Emitenta są notowane na rynku NewConnect, a także zamiarem Emitenta 

jest aby Akcje serii C również zostały wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect, co oznacza 

iż w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest on spółką publiczną. Zgodnie 

z art. 176 oraz 176a ww. ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta kary 

administracyjne za niewykonywanie obowiązków określonych w art. 157, 158 oraz 160 Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi. Kara administracyjna za niewykonywanie obowiązków 

może zostać również nałożona na Emitenta przez KNF na podstawie art. 96 i 97 Ustawy o ofercie 

publicznej. 

Ryzyko rozwodnienia dla akcjonariuszów Emitenta 

Udział akcjonariuszy Emitenta, którzy nie obejmą Akcji serii C oferowanych w wykonaniu Prawa 

Poboru, w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

ulegnie zmniejszeniu i akcjonariusze ci mogą ponieść stratę. Jeżeli dotychczasowi akcjonariusze 

Emitenta nie obejmą Akcji serii C oferowanych w wykonaniu prawa poboru w ramach oferty lub 

nie sprzedadzą niewykorzystanych jednostkowych praw poboru, jednostkowe prawo poboru 

wygaśnie, a proporcjonalny udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ulegnie zmniejszeniu. Jeżeli dotychczasowy 

akcjonariusz Emitenta, któremu przysługuje prawo poboru, zdecyduje się sprzedać jednostkowe 

prawo poboru, cena, którą uzyska z tego tytułu, może nie być wystarczająca, aby zrekompensować 

spadek jego udziału w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, który może zostać spowodowany ofertą. Jednostkowe prawa poboru, które nie 

zostaną wykorzystane w okresie subskrypcji, który upływa w dniu 19 czerwca 2015 r., wygasają 

bez żadnego wynagrodzenia, a posiadacz takiego jednostkowego prawa poboru nie jest uprawniony 

do żadnego odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym ceny nabycia jednostkowych praw 

poboru na rynku wtórnym. 
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II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE  

W MEMORANDUM  

1. OŚWIADCZENIE EMITENTA  

Nazwa (firma): G-Energy S.A. 

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: ul. Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 

Telefon +48 22 247 84 53 

Telefon/Fax: +48 22 256 28 68 

Adres poczty elektronicznej: biuro@genergy.pl 

Adres strony internetowej: www.genergy.pl 

 

 

Spółka jest podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie informacje zamieszczone w Memorandum 

Informacyjnym. 

 

 

Osoby działające w imieniu Spółki: 

 

Tomasz Bujak   Wiceprezes Zarządu  

Agata Słysz   Członek Zarządu 

 

Sposób reprezentacji Spółki G-Energy S.A.: 

w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania 

w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Spółki 

stosownie do Rozporządzenia w sprawie Memorandum Informacyjnego 

 

G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska, będąc odpowiedzialną za wszystkie informacje 

zamieszczone w Memorandum Informacyjnym, niniejszym oświadcza, że zgodnie z jej najlepszą 

wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte 

w Memorandum są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Memorandum nie 

pominięto niczego, co mogłoby wpłynąć na jego znaczenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:biuro@genergy.pl
http://www.genergy.pl/
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2. OŚWIADCZENIE DORADCY DS. OFERTY PUBLICZNEJ 

 

Nazwa (firma): IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. 

Siedziba: Warszawa, Polska  

Adres: al. Wyzwolenia 14 lok.31, 00-570 Warszawa  

Adres do korespondencji:  ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa 

Telefon: +48 22 250 84 14 

Fax: +48 22 250 84 17 

Adres poczty elektronicznej: ipo@ipo.com.pl 

Adres strony internetowej: www.ipo.com.pl 

 

 

Spółka IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych 

przez Spółkę sporządziła przy dołożeniu należytej staranności i jest odpowiedzialna za następujące 

części Memorandum: 

 

Rozdział I - Czynniki ryzyka – pkt 1, 

Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum – pkt 2, 

Rozdział IV – Dane o Emitencie – z wyłączeniem pkt 21, 

Rozdział VI - Załączniki – Objaśnienia definicji i skrótów. 

 

W imieniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. działają: 

 

Jarosław Ostrowski  Prezes Zarządu 

Łukasz Piasecki    Wiceprezes Zarządu 

Edmund Kozak    Wiceprezes Zarządu 

Piotr Białowąs   Wiceprezes Zarządu 

 

Sposób reprezentacji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: 

dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu 

IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna 

stosownie do Rozporządzenia w sprawie Memorandum Informacyjnego 

 

Działając w  imieniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska, niniejszym 

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

taki stan, informacje zawarte w częściach Memorandum, w sporządzeniu których brała udział i za które 

jest odpowiedzialne IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 

faktycznym, oraz że w tych częściach Memorandum nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na 

ich znaczenie. 

 

 

 

 

 
 

  

mailto:ipo@ipo.com.pl
http://www.ipo.com.pl/
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3. OŚWIADCZENIE OFERUJĄCEGO  

 

Nazwa (firma): Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna  

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: ul. Chałbińskiego 8, 00-613 Warszawa 

Telefon: (+48) 22 647 50 70 

Fax: (+48) 22 403 52 35 

Adres poczty elektronicznej: biuro@invistadm.pl  

Adres strony internetowej: www.invistadm.pl 

 

 

 

Invista Dom Maklerski S.A. na podstawie informacji przekazanych lub potwierdzonych przez Spółkę 

sporządziła przy dołożeniu należytej staranności i jest odpowiedzialna za następujące części 

Memorandum: 

Rozdział I - Czynniki ryzyka - pkt. 2, 

Rozdział II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum - pkt 3, 

Rozdział III - Dane o emisji,  

 

Osobami działającymi w imieniu Invista Dom Maklerski S.A. są osoby fizyczne: 

 

Jan Kuźma     Prezes Zarządu 

Klaudiusz Sytek    Wiceprezes Zarządu 

Jacek Ryński    Wiceprezes Zarządu 

 

Sposób reprezentacji w Invista Dom Maklerski S.A.: 

dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego  

stosownie do Rozporządzenia w sprawie Memorandum Informacyjnego 

 

Działając w imieniu Invista Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska, oświadczamy, że 

zgodnie z najlepszą wiedzą Invista Dom Maklerski S.A. i przy dołożeniu należytej staranności, by 

zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Memorandum, za które Invista Dom Maklerski S.A.  

ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że informacje 

zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

  

http://www.invistadm.pl/
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III. DANE O EMISJI  

1. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI EMITOWANYCH 

LUB SPRZEDAWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW 

UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH. 

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferuje się 32.500.000 (słownie: 

trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 3.250.000,00 

zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ceny 

emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii C cena emisyjna Akcji serii C została ustalona 

w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą Akcję. 

Akcje serii C nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu przepisów art. 351, art. 352 oraz 

art. 353 KSH. Nie istnieją żadne ograniczenia wynikające ze Statutu, co do przenoszenia praw 

z akcji zwykłych na okaziciela Spółki.  

Z akcjami Emitenta nie są związane również żadne świadczenia dodatkowe ani zabezpieczenia.  

2. CELE EMISJI, KTÓRYCH REALIZACJI MAJĄ SŁUŻYĆ WPŁYWY UZYSKANE Z EMISJI, WRAZ 

Z OKREŚLENIEM PLANOWANEJ WIELKOŚCI WPŁYWÓW, OKREŚLENIEM, JAKA CZĘŚĆ 

TYCH WPŁYWÓW BĘDZIE PRZEZNACZONA NA KAŻDY Z WYMIENIONYCH CELÓW, ORAZ 

WSKAZANIE, CZY CELE EMISJI MOGĄ ULEC ZMIANIE  

Emisja Akcji serii C ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na: 

(i) Przeprowadzenie procesu akwizycji podmiotu, którego aktywność biznesowa koncentruje 

się na dystrybucji m.in. olejów, smarów i parafin (około 75% wpływów); 

(ii) Przygotowanie akwizycji innych podmiotów działających w sektorze energetycznym oraz 

w sektorach powiązanych (około 25% wpływów). 

Przewidywane wpływy netto z Oferty Publicznej Akcji serii C są szacowane na około 3.130.000 zł 

przy założeniu, że wszystkie Akcje serii C zostaną objęte. Wskazane cele emisyjne wpisują się 

w obecnie realizowaną strategię Spółki, a pozyskane środki finansowe pozwolą na płynną 

realizację planowanych inwestycji. 

Na dzień sporządzenia Memorandum nie są znane żadne przeszkody i ograniczenia, które 

utrudniałyby realizację ww. celów emisji.  

Emitent oświadcza, iż wskazane cele emisyjna mogą ulegać zmianie w zależności od ilości 

objętych akcji oraz wpływów uzyskanych z emisji Akcji serii C. 

3. ŁĄCZNE OKREŚLENIE KOSZTÓW, JAKIE ZOSTAŁY ZALICZONE DO SZACUNKOWYCH 

KOSZTÓW EMISJI, ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI KOSZTÓW WEDŁUG ICH TYTUŁÓW.  

Według szacunków Zarządu Emitenta koszty Publicznej Oferty Akcji serii C wyniosą 

w przybliżeniu 120.000 zł w tym: 

(i) koszty sporządzenia Memorandum Informacyjnego, oferowania Akcji serii C w Ofercie 

Publicznej, obsługa prawna przygotowania i przeprowadzenia Publicznej Oferty Akcji - 

wyniosą w przybliżeniu 80.000 zł., 

(ii) koszty opłat administracyjnych, opłat notarialnych, podatków i innych - wyniosą 

w przybliżeniu 40.000 zł. 

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy 

podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki 
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wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów 

finansowych. 

4. PODSTAWA PRAWNA EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.  

Zgodnie z art. 431 § 1 KSH w związku z art. 430 KSH, podwyższenie kapitału zakładowego 

wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała taka, aby była skuteczna powinna, zgodnie 

z art. 415 § 1 KSH zostać podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych. Uchwała 

o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie 

sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia. Na podstawie stosowanego odpowiednio przepisu art. 310 

§ 2 KSH uchwała walnego zgromadzenia może określać minimalną lub maksymalną wysokość 

kapitału zakładowego, o jaką następuje podwyższenie („kapitał widełkowy”). W takim przypadku 

podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku z chwilą objęcia przez akcjonariuszy 

takiej liczby akcji, których łączna wartość nominalna jest równa, co najmniej minimalnej 

wysokości kapitału zakładowego przewidzianego w uchwale o podwyższeniu - oraz - złożenia 

przez zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. 

Wysokość objętego kapitału powinna mieścić się w granicach określonych w uchwale walnego 

zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki. 

Podstawą prawną emisji Akcji serii C jest uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emitenta z dnia 26 maja 2015 r., w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

poprzez emisję akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.  

Uchwała Nr 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna 

z dnia 26 maja 2015 roku 

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C 

z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, 

działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 1.625.000,00 zł [słownie: jeden milion 

sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych] do kwoty nie większej niż 4.875.000,00 zł [słownie: 

cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych] to jest o kwotę nie większą niż 

3.250.000,00 zł [słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych];  

 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych 

na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł [słownie: dziesięć groszy] każda, w liczbie 

nie większej niż 32.500.000 [słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy] akcji;  

 

3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po 

przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji 

serii C;  

 

4. Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 

pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii C 

będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:  

Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, 
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tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te 

zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;  

Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia 

w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, 

w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.  

5. Akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem 

akcji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do przyjmowania wpłat także 

w postaci potrącenia.  

6. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały 

dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

 

§ 2 

 

1. Prawo poboru akcji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.  

 

2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych 

akcji serii C [dzień prawa poboru] ustala się na dzień 3 czerwca 2015.  

 

3. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi 

przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do 

objęcia 2 (słownie: dwóch) sztuk akcji serii C.  

 

4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie 

jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie 

większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych 

akcjonariuszy.  

 

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze 

będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii C. Termin, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami 

prawa.  

 

6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych 

zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.  

 

„Akcje objęte dodatkowymi zapisami zostaną przydzielone według następujących zasad: 

1) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji 

nieprzewyższającą liczby akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział akcji 

nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami, 

2) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji 

przewyższającą liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostaje 

alokacja akcji oparta na następujących zasadach:  

a) wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji 

oferowanych w ramach emisji pomija się,  

b) przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, 

z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a),  

c) ułamkowe części akcji nie są przydzielane, 

3) akcje nieprzydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 2 zostają przydzielone 

osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji; akcje są 

przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy dodatkowe 

opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji 

pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji; w razie niemożności 
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zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę 

samą liczbę akcji, akcje są przydzielane losowo.” 

 

7. Akcje serii C nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa 

poboru [zapis podstawowy] oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu, Zarząd spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena 

emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.  

 

§3 
 

1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii C oraz 

praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, a nadto upoważnia się zarząd spółki do 

zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 

w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii C oraz praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii 

C;  

 

2. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii C oraz praw 

poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na 

rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

 

§4 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie 

do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: 

1. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym 

w szczególności określenia:  

 

a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C;  

b. zasad dystrybucji akcji serii C;  

c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia; 

d. zasad dokonania przydziału akcji serii C.  

e. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C 

 

2. dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem 

kapitału zakładowego spółki;  

 

3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C oraz praw poboru akcji 

serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;  

 

4. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C oraz praw 

poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań 

mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy 

o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii C oraz praw poboru akcji 

serii C i praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych;  

 

5. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania 

wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. 

z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy.  

Spółka zastrzega prawo do odstąpienia od oferty do końca trwania zapisów na akcje.   

 

§ 5. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Ponadto w dniu 26 maja 2015 r. została podjęta przez Zarząd Spółki Uchwała nr 1 w przedmiocie 

ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C. 

 

Uchwała 

Zarządu G-Energy S.A. 

Nr 02/V/2015 

z dnia 26 maja 2015 roku 

ustalenie ceny emisyjnej akcji 

 

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie upoważnienia udzielonego mu 

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki G-Energy S.A. w dniu 26 maja 2015 roku uchwala 

się co następuje: 

§ 1. 
na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 25/2015 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 roku ustala się cenę emisyjną jednej akcji serii C na kwotę 10 

gr za jedną akcję.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

5. INFORMACJA O PRAWIE PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA AKCJI PRZEZ 

DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY, OKREŚLENIE PRZYCZYN WYŁĄCZEŃ LUB 

OGRANICZEŃ TEGO PRAWA.  

Stosownie do art. 433 § 2 KSH, akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa przy 

obejmowaniu akcji nowej emisji. Prawo poboru nie zostało wyłączone przez uchwałę Walnego 

Zgromadzenia.  

Zgodnie z § 2 Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prawo poboru Akcji 

serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Dzień według którego określa się 

akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii C został ustalony na dzień 3 czerwca 

2015 r. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru 

akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru 

uprawnia do objęcia dwóch sztuk Akcji serii C.  

Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru akcji serii C, mogą w terminie jego wykonania 

dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w licznie nie większej niż wielkość 

emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte 

dodatkowymi zapisami Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów 

w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.  

Akcje serii C nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru 

oraz dodatkowego zapisu, Zarząd Spółki może przydzielić według swojego uznania, po cenie nie 

niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenie Zarządu.  

6. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH OFEROWANE AKCJE MAJĄ UCZESTNICZYĆ 

W DYWIDENDZIE, ZE WSKAZANIEM WALUTY, W JAKIEJ WYPŁACANA BĘDZIE DYWIDENDA  

Zgodnie z art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który zostanie przeznaczony przez walne 

zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na 

następujących zasadach: 
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(i) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok 

obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok 

obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku 

papierów wartościowych; 

(ii) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia 

w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok 

obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku 

papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

Dywidenda będzie wypłacana w złotych.  

7. WSKAZANIE PRAW Z OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, SPOSOBU 

REALIZACJI PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W TYM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ 

PIENIĘŻNYCH PRZEZ EMITENTA, ORAZ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI 

PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, A TAKŻE ZAKRESU ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI 

WOBEC NABYWCÓW ORAZ EMITENTA. 

Akcje objęte niniejszym Memorandum Informacyjnym nie są uprzywilejowane w jakikolwiek 

sposób, tj. nie są uprzywilejowane w szczególności, co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz 

co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. Prawa i obowiązki związane ze 

wskazanymi powyżej instrumentami finansowymi są określone w Kodeksie Spółek Handlowych, 

Statucie Emitenta, Ustawie o Obrocie oraz w innych przepisach prawa.  

7.1. Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszom spółki 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:  

7.1.1. Prawo do dywidendy, to jest prawo do udziału w zysku spółki, wykazanym 

w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez 

walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk przeznaczony do 

wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347 § 2 

KSH, jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych 

wpłat na akcje. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, 

którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez 

zwyczajne walne zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo 

w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Jeżeli uchwała walnego 

zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym 

przez radę nadzorczą (art. 348 KSH). Ustalając dzień dywidendy walne zgromadzenie 

powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Z uwagi na fakt, że rokiem 

obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, zwyczajne walne zgromadzenie powinno 

odbyć się w terminie do końca czerwca. Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych 

regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w szczególności nie przewiduje w tym 

zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym na każdą akcję 

przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Ponadto, Statut Emitenta nie przewiduje 

upoważnienia zarządu do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Informacje dotyczące 

wypłaty dywidendy będą ogłaszane w formie Raportów Bieżących. 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień regulujących kwestię odbioru dywidendy 

w sposób odmienny od postanowień KSH i regulacji KDPW, w związku z czym w tym 
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zakresie Emitenta będą obowiązywać warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie 

z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych: 

(i) Zgodnie z § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent jest 

zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną 

akcję, o dniu ustalenia prawa do dywidendy („dniu dywidendy” – zgodnie 

z określeniem zawartym w przepisach KSH) oraz o terminie wypłaty dywidendy, 

przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy, 

uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może przypadać 

najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy (§ 106 ust. 2 Szczegółowych 

Zasad Działania KDPW). KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim 

uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych 

dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich 

rachunkach.  

(ii) Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, 

które powinny zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy, 

z uwzględnieniem obowiązków uczestnika wynikających z wykonywania funkcji 

płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z dywidend; 

łącznej kwocie należnego podatku dochodowego od osób prawnych, który powinien 

zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem 

uczestnika; liczbie podatników, będących podatnikami podatku dochodowego od 

osób prawnych.  

(iii) W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do godziny 11:30 do dyspozycji 

KDPW środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez 

KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym (§112 Szczegółowych Zasad 

Działania KDPW). Następnie środki otrzymane od Emitenta są rozdzielenie przez 

KDPW na poszczególne rachunki pieniężne lub rachunki bankowe uczestników 

bezpośrednich, którzy następnie przekazują je na poszczególne rachunki papierów 

wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te 

prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze 

nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje 

się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia i podlega 

przedawnieniu na zasadach ogólnych. Roszczenie o wypłatę dywidendy – jako 

roszczenie majątkowe – ulega przedawnieniu, zgodnie z art. 117, 118 i 120 ust. 1 

Kodeksu cywilnego, po upływie 10 lat licząc od ustalonego dnia, w którym miała 

nastąpić wypłata dywidendy. 

Emitent wskazuje, że prawa z Akcji serii C w szczególności prawo do dywidendy, są 

tożsame. Z akcjami Emitenta nie jest związane również inne prawo do udziału w zyskach 

Emitenta.  

7.1.2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji 

(prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek 

Handlowych. Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Emitenta papierów 

wartościowych zamiennych na akcje Emitenta lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. 

Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie 

Spółki mocą uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością, co najmniej czterech 

piątych głosów. Przepisu o wymogu uzyskania większości, co najmniej 4/5 głosów nie 

stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje 
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mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem 

oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru 

na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być 

objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie 

obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa 

poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad 

walnego zgromadzenia. 

7.1.3. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z postanowieniami art. 474 § 1 KSH, 

podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia 

o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub 

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

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

kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego 

akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. Statut 

Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.  

7.1.4. Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji. Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje 

są zbywalne. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem 

zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 4064 KSH). W statucie Emitenta nie 

zostały zawarte żadne postanowienia ograniczające to prawo. Ograniczenia w zakresie 

możliwości przenoszenia praw z akcji Emitenta wynikają z obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności z Ustawy o Obrocie, Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy 

o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.  

7.1.5. Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach. W okresie, gdy akcje 

dopuszczone do publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są 

zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku 

prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje 

akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

7.1.6. Prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 § 4 i 417 KSH skuteczność uchwały 

w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych 

akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie Spółki nie został 

zamieszczony zapis, przewidujący możliwość istotnej zmiany przedmiotu działalności 

spółki bez konieczności wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała zostanie podjęta większością 

dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 

zakładowego. Statut Emitenta nie zawiera postanowień, zgodnie z którymi istotna zmiana 

przedmiotu działalności Emitenta dokonana z zachowaniem warunków określonych 

w przepisie 417 § 4 KSH nie wymagałaby wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy 

nie zgadzają się na zmianę. 

7.2. Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszom Spółki 

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:  

7.2.1. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zgodnie z art. 328 § 5 i § 6 KSH, Akcjonariusz 

nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia rejestracji 

spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia 

zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza. Akcjonariuszowi spółki publicznej 

posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego 
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świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej.  

Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych, podmiot prowadzący ten 

rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów 

wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do 

realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, 

które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku 

papierów wartościowych (art. 9 Ustawy o Obrocie). 

Uprawnionemu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej przysługuje 

prawo do żądania od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych 

wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Żądanie winno zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego 

zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 KSH). Na żądanie uprawnionego ze 

zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać 

wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów 

wartościowych. 

7.2.2. Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo do uczestniczenia 

w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest 

jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji 

imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje 

prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli 

są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

(art. 4062 KSH).  

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej 

zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później 

niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 KSH). 

7.2.3. Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Akcjonariusz może 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). Każda 

akcja, jeśli nie jest uprzywilejowana, daje prawo do jednego głosu na walnym 

zgromadzeniu.  

Na walnym zgromadzeniu akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych 

akcji (art. 4113 KSH). W spółce publicznej członek zarządu i pracownik spółki może być 

pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu (art. 4122 KSH). Zgodnie z art. 4122 § 3 KSH, 

jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest członek zarządu lub inna osoba wymieniona 

w  tym artykule pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym 

walnym zgromadzeniu. Art. 4122 § 4 pełnomocnik, o którym mowa w § 3, głosuje zgodnie 

z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 

7.2.4. Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania. Zgodnie z art. 420 § 2 KSH każdy 

z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu ma prawo 

żądania zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charaktery podejmowanej 

uchwały. 
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7.2.5. Z prawem do udziału w walnym zgromadzeniu związane jest prawo zwołania i prawo do 

żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a także prawo do umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad i zgłaszania projektów uchwał (art. 309 - 401 KSH). 

(i) Prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przyznane zostało 

akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 

najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają 

przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 KSH).  

(ii) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). We wniosku o zwołanie walnego 

zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie 

dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane 

nadzwyczajne walne zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym 

żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH).  

(iii) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo do złożenia wniosku 

o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 

zgromadzenia (art. 401 § 1 KSH). W spółce publicznej żądanie to powinno zostać 

zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 

terminem zgromadzenia. We wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia należy 

zamieścić uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 

porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 

KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi 

nie zostanie zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, sąd rejestrowy może 

upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 

występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego 

zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH).  

7.2.6. Akcjonariuszom lub akcjonariuszowi spółki publicznej reprezentującym co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zostało przyznane prawo do zgłaszania Spółce 

przed terminem walnego zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego 

zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 

obrad (art. 401 § 5 KSH).  

7.2.7. Każdy akcjonariusz ma ponadto prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach 

objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 

2 KSH). 

7.2.8. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami 

prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad walnego zgromadzenia 

Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji 

dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, 

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce 

z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie 

tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek 

Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby 



42 

stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie 

internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy 

i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku, o którym mowa w art. 428 § 1 KSH, zarząd 

może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za 

tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie 

dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W przypadku 

zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie 

informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie 

przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu § 2 tego artykułu. 

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na 

piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz 

z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje 

przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji 

podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego 

zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu 

Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH). 

Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki 

do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym 

zgromadzeniem. 

7.2.9. Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–

427KSH. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi 

obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza 

może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie 

uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia 

przysługuje:  

(i) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  

(ii) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji 

niemej,  

(iii) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym 

zgromadzeniu,  

(iv) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie 

w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia 

uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia 

otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia 

uchwały.  

Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce 

powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej 

z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki 

publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie 

później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH). 

7.2.10. Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 

KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału 

zakładowego wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne 

zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Podczas wyboru rady 
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nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje 

jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.  

7.2.11. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego 

z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw 

szczególnych) – art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie; uchwałę w tym przedmiocie podejmuje 

walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu; jeżeli walne zgromadzenie 

oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą 

wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od 

powzięcia uchwały. 

7.2.12. Prawo do przeglądania w lokalu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia 

(art. 407 § 1 KSH). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) 

uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj  i numery akcji oraz 

liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni 

powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może 

żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, 

na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 KSH). 

7.2.13. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez 

wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć 

akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 

walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji 

(art. 410 § 2 KSH).  

7.2.14. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii 

biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 

4 KSH).  

7.2.15. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez 

Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania 

walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd 

dołącza do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania 

walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, 

liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy 

dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody 

zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. 

7.2.16. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach 

określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie 

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

Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze 

lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną 

pozwanemu.  

7.2.17. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 

odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia 

spółek), w art. 540 § 1 KSH (przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH 

(w przypadku przekształcenia Spółki). 
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7.2.18. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych 

i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię 

albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość 

dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na 

inną osobę wraz z datą wpisu. 

7.2.19. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła 

informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki 

handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek 

dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji 

lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także 

jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie 

udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).  

7.2.20. Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji 

(przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który 

samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego 

dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, 

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej osiągnął lub przekroczył 

90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o Ofercie).  

7.2.21. Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który 

osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy 

o Ofercie). Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który 

osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia, jak 

również podmioty wobec niego zależne i dominujące, terminie 30 dni od jego zgłoszenia. 

Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron 

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie 

tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co 

najmniej 90% ogólnej liczby głosów.  

7.2.22. Prawo do zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne i odwrotnie, z zastrzeżeniem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (art. 334 § 2 KSH). Zgodnie 

z postanowieniami art. 334 § 2 KSH, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo 

odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie 

stanowi inaczej. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tym zakresie. 

7.2.23. Prawo do dobrowolnego umorzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 359 § 1 KSH, akcje 

mogą być umorzone w przypadku, gdy Statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo 

za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo 

bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być 

dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia 

określa zgodnie z art. 359 § 1 KSH statut spółki. Statutu Emitenta odnosi się jedynie do 

dobrowolnego umorzenia akcji w związku z czym umorzenie przymusowe nie jest 

dopuszczalne. Zgodnie z § 11 Statutu Emitenta akcje Spółki mogą być umarzane. Tryb 

umorzenia dobrowolnego określa uchwała walnego zgromadzenia. Uchwała walnego 

zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, 

a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 

akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia 

oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji z zysku netto może nastąpić 

nie wcześniej niż po przyjęciu uchwały walnego zgromadzenia w sprawie przyznania 

dywidendy za ostatni rok obrotowy. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału 
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zakładowego Spółki, a uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być podjęta na 

walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji 

następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.  

7.2.24. Prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1 KSH, 

o ile inaczej nie stanowi uchwała Walne Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, 

likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast KSH przewiduje 

możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza 

lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiąta kapitału zakładowego 

spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch 

likwidatorów (art. 463 § 2 KSH). 

8. OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY 

DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI 

Zgodnie z KSH czysty zysk, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, może być przeznaczony na:  

(i) fakultatywne odpisy na kapitał zapasowy,  

(ii) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych tworzonych w Spółce,  

(iii) dywidendę dla akcjonariuszy. 

Wszystkie Akcje Emitenta mają takie samo prawo do dywidendy. Zysk bilansowy Spółki 

przeznaczony przez jej Walne Zgromadzenie do podziału dzieli się w stosunku do nominalnej 

wartości akcji. 

Decyzję o podziale osiągniętego przez Spółkę zysku netto podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki. 

Podejmowanie uchwał w przedmiocie wypłaty dywidendy jest uzależnione od wielu okoliczności. 

W szczególności wypłata dywidendy zależy od osiągania przez Spółkę dodatnich wyników 

finansowych, dobrej sytuacji finansowej, istniejących zobowiązań, możliwości dysponowania 

kapitałami rezerwowymi oraz planów inwestycyjnych. 

9. INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM 

I OBROTEM PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU  

W niniejszym Memorandum Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania 

dochodów związanych z posiadaniem Akcji serii C. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem 

szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać z porad świadczonych przez doradców 

podatkowych. 

9.1. OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU DYWIDENDY  

Kwestia opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z tytułu dywidendy została 

uregulowana w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Stosownie do jej 

postanowień: 

(i) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

(ii) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach 

określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

(iii) zryczałtowany podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych), 

(iv) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku 

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

urzędu skarbowego. 

Stosownie do przyjętej przez Urzędy Skarbowe interpretacji, płatnikiem podatku jest biuro 

maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest 

dywidenda. 
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9.2. Opodatkowanie dochodów osób prawnych uzyskiwanych z tytułu dywidendy  

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według zasad, określonych  

w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Stosownie do jej uregulowań: 

(i) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy. Dodatkowo należy 

wskazać, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 

jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, a zatem jest nim również: dochód z umorzenia 

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

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

przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący 

równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej, 

(ii) podatek wynosi 19% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych), 

(iii) zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają warunki art. 22 ust. 

4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Zwolnienie ma zastosowanie 

w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce 

wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy 

o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

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

nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu 

udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku 

niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz 

z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska. Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku 

nr 4 do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Zwolnienie ma 

zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez 

Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 

(iv) płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę 

ryczałtowanego podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją 

na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych). 

9.3. Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów 

wartościowych.  

Stosownie do art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych - od dochodów 

uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z 

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną podatek dochodowy wynosi 

19% uzyskanego dochodu. Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest wskazane w ust. 4, odpłatne 

zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw 

z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej. Dochodów z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami 

opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Przez pojęcie dochodu uzyskanego ze zbycia papierów wartościowych ustawodawca rozumie: 

(i) różnicę pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych  
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a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, 

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

(ii) różnicę pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających 

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

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

(iii) różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych 

instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami 

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

(iv) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów 

w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 

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

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

osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny 

w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania 

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

Podatnik jest obowiązany w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, wykazać dochody osiągnięte 

w roku podatkowym i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6).  

Podlegają zgłoszeniu dochody uzyskane z: 

(i) odpłatnego zbycia papierów wartościowych, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 

instrumentów finansowych, 

(ii) dochody z realizacji praw z nich wynikających, 

(iii) z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, 

(iv) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów 

w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo 

lub jego zorganizowana część. 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych zastosowanie stawki 

podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie 

podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika 

zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. 

certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej. 

9.4. Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów 

wartościowych 

Kwestia opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby prawne ze sprzedaży papierów 

wartościowych została uregulowana w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą 

uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli 

wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży 

papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach 

ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 cytowanej ustawy, osoby prawne, które sprzedały papiery wartościowe, 

zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej, co miesiąc deklaracji 

podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do 

wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy 

pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą 

zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Podatnik może również wybrać uproszczony sposób 

deklarowania dochodu, określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych. 
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Wskazana regulacja jest zasadą, którą jednakże należy stosować z uwzględnieniem umów 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

W przypadku odmiennego uregulowania w powyższych umowach, do zagranicznych osób 

prawnych osiągających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody ze sprzedaży papierów 

wartościowych zastosowania mają postanowienia owych umów.  

9.5. Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych 

Stosownie do regulacji Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych ograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu podlegają: 

(i) osoby prawne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub 

zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), oraz  

(ii) osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 

zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

W ramach powyższego ograniczonego obowiązku podatkowego, obowiązek pobrania 

i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie 

prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego, gdy kwoty związane 

z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz ww. inwestorów zagranicznych. 

Wskazana regulacja jest zasadą, którą jednakże należy stosować z uwzględnieniem umów 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady 

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

wiążące są postanowienia tej umowy. Jednakże, zastosowanie stawki podatku wynikającej 

z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie 

podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 

podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), 

wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Podstawą prawną powyższego 

obowiązku jest – odpowiednio – art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych i art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

(i) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

(ii) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału 

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

w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

(iii) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) 

w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze 

zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez 

względu na źródło ich osiągania. 

9.6. Podatek od spadków i darowizn 

Stosownie do przepisów Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, nabycie przez osoby fizyczne 

w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych 
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z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków 

i darowizn, jeżeli: 

(i) chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany 

był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub 

(ii) prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 

powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo 

pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 

Równocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych, wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) 

otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego 

podatku od spadków i darowizn. 

9.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych sprzedaż praw 

majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

(i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

(ii) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych, dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

(iii) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne 

firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu 

jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałych przypadkach, zbycie 

praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 

ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). Zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy 

o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. 

9.8. Odpowiedzialność płatnika podatku 

Zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku 

obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 

podatkowemu - odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Płatnik 

odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli 

płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli 

odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 

10. WSKAZANIE STRON UMÓW O SUBMISJĘ USŁUGOWĄ LUB INWESTYCYJNĄ ORAZ 

ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ TYCH UMÓW  

Emitent nie zawierał umowy o submisję usługową ani inwestycyjną. 

11. OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII C 

11.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta 

Oferta Akcji serii C jest kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy uprawnionych 

z przysługującego im prawa poboru. Akcjonariusze uprawnieni są do wykonania prawa poboru 

w ramach zapisu podstawowego zgodnie z art. 436 § 1 KSH oraz do złożenia zapisu dodatkowego 

zgodnie 436 § 2 KSH. Ponadto Akcje serii C nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy 

w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, Zarząd Spółki 

może przydzielić według własnego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które 

złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.  
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Osobami uprawnionymi do dokonywania zapisów na Akcje zwykłe na okaziciela serii C są osoby 

fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (o ile 

mają zdolność prawną), zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 

2002 r. – Prawo Dewizowe. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować. 

11.2. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży 

Poniżej przedstawia się kluczowe daty mające zastosowanie do Oferty: 

Harmonogram Emisji Terminy 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 8 czerwiec 2015 r. 

Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów 9 czerwiec 2015 r. 

Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych 

oraz przyjmowania wpłat 
24 czerwiec 2015 r. 

Przydział Akcji do 16 lipca 2015 r. 

 

Terminy realizacji Oferty Publicznej mogą ulec zmianie. W przypadku przedłużenia któregoś 

z tych 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 

poprzedzającym nadejście tego wcześniejszego terminu. 

Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności 

Memorandum i termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Oferty 

Publicznej Akcji serii C.  

Informacja o zmianie terminów przekazana zostanie w formie komunikatu aktualizacyjnego, 

o którym mowa w art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie, w sposób, w jaki zostało udostępnione niniejsze 

Memorandum. 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Akcji serii C udostępniony zostanie aneks do 

Memorandum Informacyjnego, o którym mowa w art. 41 ust. 4  Ustawy o Ofercie Publicznej, 

osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych 

złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na 

piśmie złożone w miejscu przyjmowania zapisów w terminie 2 Dni Roboczych od dnia 

udostępnienia aneksu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu.  

Emitent może dokonać przydziału Akcji serii C dopiero po upływie terminu do uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego przez subskrybenta zapisu. W związku z tym w przypadku 

opublikowania aneksu, którego data publikacji powodowałaby, że termin, do którego przysługuje 

prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadałaby później niż termin 

przydziału akcji określony w harmonogramie, aneks ten będzie zawierał informacje o stosownej 

zmianie daty przydziału oraz wskazywał datę, do której subskrybentom przysługuje prawo 

uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. 

Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje serii C przed udostępnieniem aneksu i uchylili się od 

skutków prawnych złożonych zapisów, zwrot wpłaconych kwot dokonany zostanie na rachunki 

bankowe wskazane przez Inwestorów w Formularzu zapisu, w terminie 7 Dni Roboczych od dnia 

dostarczenia do POK domu maklerskiego, w którym złożono zapis, oświadczenia na piśmie 

o uchyleniu się od skutków prawnych złożonych zapisów. 
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11.3. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem 

Na podstawie Memorandum oferowanych jest do nabycia w drodze Oferty Publicznej 32.500.000 

(słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii C. 

Oferowanie odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi 

w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje 

o Ofercie oraz Emitencie. W Ofercie Akcji serii C można uczestniczyć wyłącznie na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum nie może być 

traktowane jako propozycja lub oferta nabycia Akcji serii C, chyba że na danym terytorium taka 

propozycja lub oferta mogłyby zostać złożone zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia 

jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych, w tym rejestracyjnych. 

11.3.1. Terminy składania zapisów  

Zapisy na Akcje serii C rozpoczną się w dniu 9 czerwca 2015 r. i będą trwać do dnia 24 czerwca 

2015 roku włącznie. 

11.3.2. Cena emisyjna  

Cena emisyjna Akcji serii C wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).  

11.3.3. Miejsce składania zapisów 

Zapisy na Akcje serii C będą dokonywane poprzez Dom Maklerski, w którym Inwestor posiada 

zapisane jednostkowe prawa poboru uprawniające do zapisu na Akcje serii C.  

11.3.4. Procedura składania zapisów 

Uprawnionymi do dokonania zapisu na Akcje serii C są akcjonariusze, którzy na koniec Dnia 

Prawa Poboru posiadają akcje Emitenta. Każdemu posiadaczowi jednej akcji Emitenta na koniec 

Dnia Prawa Poboru przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, które uprawnia do dokonania 

zapisu i objęcia dwóch Akcji serii C (zapis podstawowy). Akcjonariusze uprawnieni do zapisu 

i objęcia Akcji serii C mogą złożyć zapis na minimalnie jedną Akcję serii C oraz maksymalnie na 

liczbę Akcji serii C w ilości wynikającej z posiadanych jednostkowych praw poboru 

z zachowaniem zasady, że na każde jedno jednostkowe prawo poboru przypada możliwość zapisu 

i objęcia dwóch Akcji serii C. 

Akcjonariusze, którym przysługuje jednostkowe prawo poboru są uprawnieni do dokonania zapisu 

dodatkowego, który jest realizowany w przypadku nie złożenia zapisów i objęcia Akcji serii C 

w wyniku wykonania prawa poboru. Zapis dodatkowy na Akcje serii C może być dokonany 

w liczbie nie większej niż ilość Akcji serii C objętych Ofertą Publiczną. Akcjonariusz może 

dokonać zapisu dodatkowego na Akcje serii C niezależnie od dokonania zapisu na Akcje serii C 

w wyniku wykonania prawa poboru.  

Zarząd Emitenta jest uprawniony do dokonania przydziału Akcji serii C, które nie zostały objęte 

w wykonaniu prawa poboru oraz w wyniku złożenia zapisów dodatkowych, według własnego 

uznania, jednakże cena akcji zaoferowanych w tym trybie nie może być niższa niż cena emisyjna 

określona w pkt 11.3.2. 

Zapisy na Akcje serii C będą przyjmowane w formie i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Domu 

maklerskiego, za pośrednictwem którego składany jest zapis.  

Dopuszcza się składanie zapisów na Akcje serii C korespondencyjnie, za pośrednictwem faksu oraz 

za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym sieci Internet, zgodnie z wewnętrznymi 

regulacjami domu maklerskiego, za pośrednictwem którego składany jest zapis. 

Formularz zapisu na Akcje serii C stanowi Załącznik nr 3 do Memorandum.  

Inwestor składający zapis na Akcje serii C jest zobowiązany do podpisania oświadczenia będącego 

integralną częścią Formularza zapisu, w którym stwierdza, że:  
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(i) zapoznał się z treścią niniejszego Memorandum i akceptuje brzmienie Statutu Spółki oraz 

warunki Oferty Publicznej Akcji serii C,  

(ii) zobowiązuje się do zapewnienia środków pieniężnych z tytułu zapisu na Akcje serii C na 

odpowiednim rachunku i w odpowiednim terminie, 

(iii) zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji serii C niż objęta zapisem 

dodatkowym lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi 

w Memorandum,  

(iv) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu 

prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz, że dane na Formularzu 

zapisu zostały podane dobrowolnie, 

(v) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego o wszelkich 

zmianach dotyczących wskazanego w Formularzu zapisu numeru rachunku papierów 

wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek, 

(vi) wszelkie środki, które zamierza zainwestować w opłacenie zapisu na Akcje serii C 

pochodzą z legalnych źródeł. 

Zapis na oferowane Akcje serii C powinien być sporządzony w języku polskim, w 3 (trzech) 

egzemplarzach, po jednym dla Inwestora, Emitenta i podmiotu przyjmującego zapis. Zapis 

w wykonaniu prawa poboru oraz zapis dodatkowy mogą zostać złożone na jednym formularzu.  

Składając zapis, Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub 

paszport w celu weryfikacji danych zawartych w Formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu 

osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz 

dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca 

w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest ponadto 

złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma 

organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki.  

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza zapisu na Akcje serii 

C w Publicznej Ofercie ponosi Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, może 

zostać uznany za nieważny. 

Zapis na Akcje serii C jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek 

zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji serii C w Ofercie 

Publicznej albo do dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku, z zastrzeżeniem przypadku 

opisanego w pkt 11.5. Rozdziału III Memorandum. 

11.3.5. Działanie przez pełnomocnika 

Zapis może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika Inwestora.  

Szczegółowy zakres i forma dokumentów, w tym forma pełnomocnictwa, wymaganych podczas 

działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami Domu Maklerskiego. 

W związku z powyższym, Inwestor, który zamierza skorzystać z pośrednictwa pełnomocnika przy 

składaniu zapisu powinien zapoznać się z zasadami udzielania pełnomocnictwa obowiązującymi 

w Domu Maklerskim. 

W razie składania zapisu przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte 

wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. 

W przypadku składania zapisu korespondencyjnego u Oferującego, oryginał pełnomocnictwa 

powinien zostać złożony w siedzibie Oferującego, u którego złożono zapis drogą 

korespondencyjną, najpóźniej w dniu poprzedzającym przydział Akcji serii C. 
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11.3.6. Koszty i podatki, które musi ponieść Inwestor zapisujący się na Akcje Oferowane 

Inwestor składający zapis na Akcje serii C nie ponosi żadnych kosztów na rzecz Domu 

Maklerskiego przyjmującego zapisy na Akcje serii C. W tym zakresie Inwestorzy powinni 

przeanalizować ofertę Domu Maklerskiego przyjmującego zapis na Akcje serii C. Według stanu 

na dzień udostępnienia Memorandum, nabycie Akcji nie powoduje konieczności zapłaty przez 

osoby je nabywające jakichkolwiek podatków wynikających z przepisów prawa powszechnie 

obowiązujących na terenie Polski. 

Szczegółowe informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem 

i obrotem papierami wartościowymi wskazano w pkt 9. Rozdziału III Memorandum.  

11.4. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty 

w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu 

liczby Akcji serii C objętych zapisem i ich Ceny Emisyjnej.  

Wpłaty na Akcje serii C mogą zostać dokonane: (i) gotówką, (ii) przelewem bankowym oraz 

(iii) poprzez potrącenie wierzytelności wzajemnych przysługujących Inwestorowi oraz 

Emitentowi.  

Inwestorzy składający zapis w wykonaniu prawa poboru oraz zapis dodatkowy powinni posiadać 

odpowiednie środki pieniężne na dokonanie wpłaty na Akcje serii C na rachunku, z którego 

dokonywany jest zapis na Akcje serii C.  

W przypadku zaoferowania akcji nieobjętych w wyniku zapisu w wykonaniu prawa poboru oraz 

zapisu dodatkowego Inwestorzy dokonują wpłaty na rachunek Invista Dom Maklerski S.A. 

wskazany w zaproszeniu złożonym Inwestorowi. Wpłata na Akcje serii C powinna zostać 

uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej do końca dnia roboczego 

następującego po ostatnim dniu składania zapisów na Akcje serii C wpłynęła na rachunek Invista 

Dom Maklerski S.A. 

Tytuł wpłaty powinien zawierać:  

(i) numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny) 

(ii) imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora 

(iii) adnotację „Wpłata na akcje serii C G-Energy S.A.” 

Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego 

i terminowego wniesienia wpłat na Akcje serii C. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji 

bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów. Nie wniesienie lub wniesienie 

w niepełnej wysokości wpłaty na Akcje serii C będzie skutkowało nie przydzieleniem żadnych 

Akcji serii C. 

Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły (zostały 

zaksięgowane) na rachunku bankowym podmiotu przyjmującego zapis na Akcje serii C, w którym 

Inwestor składa zapis w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta.  

Wpłaty na Akcje serii C nie podlegają oprocentowaniu. 

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi w pkt. 11 Memorandum Informacyjnego zasadami 

przydziału Akcji serii C składającemu zapis w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta 

wynikające z 436 § 4 KSH nie zostaną przydzielone lub przydzielona zostanie mniejsza liczba 

Akcji serii C niż ta, na którą złożono zapis, niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem 

opłacenia zapisu na Akcje serii C zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Inwestora 

w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia przydziału Akcji serii C. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi 

bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 
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Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu 

swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 

Kodeksu Karnego. Zgodnie z art. 108 zdanie 1. Prawa Bankowego bank nie ponosi 

odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonywania w dobrej wierze obowiązków 

określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu 

finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz 

o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późniejszymi 

zmianami) m.in. banki i domy maklerskie, zobowiązane są m.in. do dokonywania rejestracji 

transakcji, zarówno przeprowadzonych w pojedynczych operacjach, jak i w ramach kilku operacji 

powiązanych, których równowartość przekracza 15 000 EUR oraz transakcji, bez względu na ich 

wartość i charakter, których okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub 

nieujawnionych źródeł, dokonując identyfikacji, która obejmuje, w przypadku osób fizycznych 

i ich przedstawicieli, ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie 

odrębnych przepisów tożsamość, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby 

dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL w przypadku przedstawienia dowodu osobistego 

lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu, a w przypadku osoby, w imieniu lub na 

rzecz której jest dokonywana transakcja, ustalenie i zapisanie jej imienia, nazwiska oraz adresu. 

Rejestr transakcji oraz dokumenty dotyczące zarejestrowanych transakcji, przechowywane są przez 

okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego 

zapisu związanego z transakcją. Banki i domy maklerskie przekazują Generalnemu Inspektorowi 

Informacji Finansowej informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z powyżej 

określonymi zasadami. 

W przypadku transakcji, co do której zachodzi podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem 

przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego, banku lub dom maklerski 

powiadamiają Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o takiej transakcji i osobach ją 

przeprowadzających. 

11.5. Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było 

skuteczne 

Zapis na Akcje serii C jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest 

nieodwołalny w terminie związania zapisem za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.  

Zgodnie z art. 41 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji 

Akcji serii C udostępniony zostanie aneks do Memorandum, o którym mowa w art. 41 ust. 4  

Ustawy o Ofercie Publicznej, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może 

uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu 

następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu przyjmowania zapisów w terminie 

2 Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu.  

Zgodnie z art. 41 ust. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu przysługuje także, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami 

lub niedokładnościami w treści Memorandum, o których Emitent lub sprzedający powziął 

wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, 

które zaistniały lub o których Emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem 

przydziału papierów wartościowych. Aneks powinien zawierać informację o dacie, do której 

przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Emitent dokona 

przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez 

Inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu. W związku z tym w przypadku opublikowania 

aneksu, którego data publikacji powodowałaby, że termin, do którego przysługuje prawo uchylenia 

się od skutków prawnych złożonego zapisu przypadałaby później niż termin przydziału określony 
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w harmonogramie, aneks ten będzie zawierał informacje o stosownej zmianie daty przydziału oraz 

wskazywał datę, do której subskrybentom przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu.  

Osoby, które nie złożyły oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu 

w związku z opublikowaniem aneksu do Memorandum, związane są złożonym zapisem na Akcje 

serii C.  

W przypadku uchylenia się od skutków prawnych zapisu, firma inwestycyjna, która przyjęła zapis 

zwróci Inwestorowi wpłaconą kwotę, w sposób określony w Formularzu zapisu i zgodnie 

z procedurami tego podmiotu, w terminie do 7 Dni Roboczych bez żadnych odsetek ani 

odszkodowań. 

11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału Akcji serii C 

Emitent dokona przydziału Akcji serii C nie później niż 16 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem 

przypadków nieprzydzielenia Akcji serii C, o których mowa w niniejszym Memorandum. Przydział 

Akcji serii C nastąpi w oparciu o złożone ważne zapisy. Dla prawidłowości zapisu na Akcje serii 

C wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów i wpłat złożenie właściwie i w pełni 

wypełnionego Formularza zapisu przez osobę zapisującą się lub jej pełnomocnika oraz opłacenia 

zapisu w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii C, na jaką składany jest zapis i ich Ceny 

Emisyjnej.  

Inwestorom, którzy złożyli zapis w ramach zapisu podstawowego zostaną przydzielone Akcje serii 

C w ilości wynikającej ze złożonego zapisu, ale nie większej niż wynikająca z posiadanych 

jednostkowych praw poboru. W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji serii C, akcje nieobjęte 

zostaną przydzielone w ramach zapisów dodatkowych. 

Inwestorowi mogą zostać przydzielone Akcje serii C w łącznej liczbie nie większej niż liczba 

wynikająca ze złożonego zapisu dodatkowego, natomiast przydzielenie Akcji serii C w mniejszej 

liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.  

Przydział Akcji serii C przypadający na zapisy dodatkowe jest dokonywany według następujących 

zasad: 

(i) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji nie 

przewyższającą liczby akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział 

akcji nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami,  

(ii) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji 

przewyższającą liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana 

zostaje alokacja akcji oparta na następujących zasadach:  

a) wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich 

akcji oferowanych w ramach emisji pomija się,  

b) przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów 

dodatkowych, z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a), 

c) ułamkowe części akcji nie są przydzielane,  

(iii) akcje nie przydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 2 zostają 

przydzielone osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę 

akcji; akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których 

zapisy opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich 

akcji pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji; w razie 

niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe 

opiewają na tę samą liczbę akcji, wówczas akcje są przydzielane losowo. 
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W przypadku, gdy zgodnie z zasadami przydziału opisanymi powyżej, Inwestorowi składającemu 

zapis dodatkowy nie zostanie przydzielona żadna Akcja serii C lub zostanie przydzielona mniejsza 

liczba Akcji serii C niż ta, na którą opiewał złożony zapis, niewykorzystana wpłata lub część tej 

wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy zapisującego się. 

Przydział Akcji serii C zaoferowanych przez Zarząd Emitenta na podstawie 436 § 4 KSH zostanie 

dokonany według uznania Zarządu Emitenta.  

Zgodnie z art. 439 § 2 KSH wykazy Inwestorów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu 

z nich Akcji serii C będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji 

i pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były 

przyjmowane. 

Wydanie Akcji serii C następuje poprzez ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych 

zapisującego się. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą 

zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej 

posiadaczem tego rachunku papierów wartościowych. 

11.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Inwestorowi składającemu zapis na 

Akcje serii C nie zostaną przydzielone Akcje serii C lub przydzielona zostanie mniejsza liczba 

Akcji serii C niż ta, na którą złożono zapis, nadpłacone kwoty zostaną zwrócone Inwestorowi 

w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia dokonania przydziału Akcji serii C. 

W przypadku uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu w związku  

z udostępnieniem aneksu do Memorandum, w trybie art. 51 Ustawy o ofercie, dokonane wpłaty 

zostaną zwrócone takiemu Inwestorowi w terminie 7 Dni Roboczych od daty złożenia w Domu 

Maklerskim, który przyjął zapis na Akcje serii C, oświadczenia na piśmie o uchyleniu się od 

skutków prawnych złożonego zapisu. 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany 

zostanie w terminie 7 Dni Roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty do 

skutku. 

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. Zwrot 

nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w Formularzu zapisu. 

11.8. Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej 

przeprowadzenia, albo zawiesić jej przeprowadzenie 

W terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii C, Emitent przekaże 

informację o wynikach Oferty. Informacja o dojściu lub niedojściu emisji Akcji serii C do skutku 

zostanie przekazana w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum. 

Emisja Akcji serii C nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:  

(i) do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w terminie określonym w Memorandum 

Informacyjnym nie zostanie objętych zapisem i należycie opłaconych przynajmniej dwie 

Akcje serii C, lub  

(ii) Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku 

o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C, 

lub  

(iii) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C.  

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji serii C uzależniona 

jest także od złożenia przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego 
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kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, 

określającego wysokość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie ilości Akcji serii C 

objętych prawidłowymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z art. 310 KSH, w związku 

z art. 431 § 7 KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu Oferty 

Publicznej w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze 

emisji Akcji serii C. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby 

niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii C i tym 

samym niedojście emisji Akcji serii C do skutku.  

Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji Akcji serii C zostanie złożony do sądu niezwłocznie po dokonaniu przydziału 

Akcji serii C Spółki.  

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje serii C, Emitent może w każdym czasie i bez 

podawania przyczyn, podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty albo odstąpić od przeprowadzenia 

emisji Akcji serii C, co będzie równoznaczne z odwołaniem emisji tych akcji. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje serii C Emitent może odstąpić od 

przeprowadzenia Oferty Publicznej jedynie z ważnych powodów, do których należy zaliczyć 

w szczególności:  

(i) nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie 

można było przewidzieć przed rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogła mieć 

istotny negatywny wpływ na przebieg Oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby 

interes Inwestorów,  

(ii) nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było 

przewidzieć przed rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny 

wpływ na działalność operacyjną Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów 

Inwestorów,  

(iii) nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby 

lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było 

przewidzieć przed rozpoczęciem Oferty,  

(iv) wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie 

Oferty i przydzielenie Akcji serii C byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu 

Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów Inwestorów.  

Po rozpoczęciu Oferty Publicznej Akcji serii C Emitent może zawiesić Ofertę Publiczną, tylko 

w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby 

stanowić zagrożenie dla interesu Emitenta lub Inwestora lub byłoby niemożliwe. Zawieszenie 

Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej 

przeprowadzenia. W takim przypadku odwieszenie Oferty Publicznej przez Zarząd Spółki nastąpi 

w takim terminie, aby przeprowadzenie Oferty Publicznej było dalej prawnie możliwe.  

Informacja o zmianach terminu rozpoczęcia i czasu trwania zapisów na Akcje serii C oraz 

o odwołaniu zapisów zostanie przekazana niezwłocznie po jej ustaleniu w sposób, w jaki zostało 

udostępnione Memorandum. 

11.9. Informacja o sposobie i formie ogłoszenia o: (i) dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz 

sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty, jej 

odwołaniu, lub jej zawieszeniu 

Przydział Akcji serii C zostanie dokonany w oparciu o ważnie złożone i opłacone zapisy nie później 

niż w Dniu Przydziału. 

W przypadku dojścia do skutku emisji Akcji serii C, informację o tym fakcie Emitent przekaże do 

publicznej wiadomości niezwłocznie po dokonaniu przydziału, w sposób w jaki zostało 
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udostępnione niniejsze Memorandum Informacyjne, tj. na stronie internetowej Spółki 

(www.genergy.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.invistadm.pl).  

Spółka przekaże do publicznej wiadomości informację o niedojściu emisji Akcji serii C do skutku, 

niezwłocznie po powzięciu tej informacji w sposób, w jaki zostało udostępnione niniejsze 

Memorandum Informacyjne, tj. na stronie internetowej Spółki (www.genergy.pl) oraz na stronie 

internetowej Oferującego (www.invistadm.pl). 

W przypadku, gdy emisja Akcji serii C nie dojdzie do skutku kwoty wpłacone tytułem opłacenia 

zapisu na Akcje serii C zostaną zwrócone na rachunek wskazany przez Inwestora w zapisie 

w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o niedojściu 

emisji Akcji serii C do skutku. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań 

lub odsetek.  

Informacja o odwołaniu lub zawieszeniu Oferty Publicznej Akcji serii C przed rozpoczęciem 

przyjmowania zapisów na akcje zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje serii C w formie aneksu do 

Memorandum Informacyjnego, który zostanie udostępniony w sposób, w jaki zostało udostępnione 

niniejsze Memorandum Informacyjne, tj. na stronie internetowej Spółki (www.genergy.pl) oraz na 

stronie internetowej Oferującego (www.invistadm.pl).  

W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną 

przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na akcje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi 

Inwestorom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje serii C mają natomiast prawo uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 Dni Roboczych od dnia udostępnienia Aneksu 

do Memorandum Informacyjnego, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Uchylenie się od 

skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w POK Domu 

Maklerskiego, w którym złożono zapis. W przypadku złożenia przez Inwestora oświadczenia 

o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu kwoty wpłacone tytułem opłacenia zapisu 

na Akcje serii C zostaną zwrócone na rachunek wskazany przez Inwestora w Formularzu Zapisu 

w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia złożenia ww. oświadczenia. Zwrot wpłaconych kwot 

nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.  

W przypadku, gdy Emitent podejmie decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej 

kwoty wpłacone tytułem opłacenia zapisu na Akcje serii C zostaną zwrócone na rachunek 

wskazany przez Inwestora w Formularzu Zapisu, w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia podania 

do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od Oferty Publicznej. Zwrot wpłaconych kwot 

nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 
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IV. DANE O EMITENCIE  

1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ 

Z NUMERAMI  TELEKOMUNIKACYJNYMI (TELEFON, TELEFAKS), ADRESEM GŁÓWNEJ 

STRONY INTERNETOWEJ I ADRESEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOREM 

WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMEREM WEDŁUG 

WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ  

Nawa (firma):    G-Energy Spółka Akcyjna 

Nazwa (skrócona):   G-Energy S.A. 

Forma prawna:   Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby:   Polska 

Siedziba:    Warszawa 

Adres:    ul. Plac Defilad 1 lok. 1704, 00-901 Warszawa 

Telefon:    +48 22 247 84 53 

Telefon/Fax:   +48 22 256 28 68 

Poczta elektroniczna:  biuro@genergy.pl 

Strona internetowa:  www.genergy.pl 

Numer KRS:   0000380413 

Oznaczenie Sądu:    Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  

     XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON:     142684184 

NIP:    7743193164 

2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA, JEŻELI JEST OZNACZONY 

Czas trwania G-Energy S.A. jest nieoznaczony. 

3. PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i działa zgodnie 

ze Statutem G-Energy S.A. i innymi właściwymi przepisami prawa.  

4. SĄD, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, 

A W PRZYPADKU GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO 

UZYSKANIA ZEZWOLENIA – PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM 

ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ  

Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w dniu 11 marca 2011 r. 

5. KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA  

Emitent rozpoczął swoją działalność w 2010 r. w wyniku zawiązania spółki działającej pod firmą: 

Elkop Energy S.A. poprzez: (i) Przedsiębiorstwo Elektrometrażowe Elkop S.A. z siedzibą 

w Chorzowie, (ii) Investment Friends Energy S.A. z siedzibą w Płocku, (iii) Atlantis S.A. z siedzibą 

w Płocku, (iv) Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku, (v) Fon S.A. z siedzibą w Płocku oraz 

(vi) Fon Ecology S.A. z siedzibą w Płocku. Kapitał zakładowy Emitenta wynosił 1.500.000,00 zł 

(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzielił się na 3.000 (słownie: trzy tysiące) akcji 

o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda.  

Emitent został zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 

11 marca 2011 r. postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
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W dniu 4 maja 2011 r. Emitent nabył od spółki Companies Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 

100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Hibertus Sp. z o.o. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 10 maja 2011 r. podjęło 

uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 125.000,00 zł 

(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do wysokości 1.625.000,00 zł (słownie: jeden 

milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało 

zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 2 listopada 2011 r.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 7 grudnia 2011 r. podjęło 

uchwałę w przedmiocie podziału akcji Spółki przez obniżenie wartości nominalnej akcji z 500 zł 

(słownie: pięćset złotych) do wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). W wyniku podziału 

akcji ogólna liczba akcji zwiększyła się z 3.250 (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji 

do wysokość 32.500 (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji. Zmiany zostały 

zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 30 grudnia 2011 r.  

W dniu 23 lipca 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę 

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych 

na okaziciela Emitenta. Pierwszy dzień notowania akcji Emitenta został wyznaczony uchwała 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 lipca 2012 r. na dzień 27 

lipca 2012 r.  

W dniu 20 września 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło kolejną 

uchwałę w przedmiocie podziału akcji Spółki obniżając wartość nominalną jednej akcji do 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy). W wyniku podziału ogólna liczba akcji zwiększyła się do 16.250.000 

(słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji. Zmiany zostały zarejestrowane 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w dniu 10 października 2012 r.  

W dniu 11 stycznia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło 

uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji 

zwykłych na okaziciela serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 

w ramach subskrypcji zamkniętej oraz o ubieganiu się o wprowadzenie praw poboru akcji serii C, 

praw do akcji serii C i akcji serii C do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu 

na NewConnect. W wyniku przeprowadzonej oferty akcje nie zostały przydzielone.  

W dniu 16 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło 

uchwałę w przedmiocie przejęcia innej spółki na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 515 § 1 

k.s.h. oraz 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – Hibertus Sp. 

z o.o., na Emitenta. Rejestracja połączenia została dokonana przez sąd rejestrowy w dniu 31 grudnia 

2013 r.  

W dniu 13 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło 

uchwałę w przedmiocie zmiany firmy spółki oraz jej siedziby. Nowa firma spółki brzmi: G-Energy 

S.A., natomiast siedziba spółki została przeniesiona do Warszawy.  

W dniu 13 lutego 2014 r. URE wydał decyzję zmieniającą decyzję z dnia 30 sierpnia 2011 r., na 

mocy której koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej udzielona jest na okres do 31 sierpnia 

2021 r. Zmiana związana była z przejęciem spółki Hibertus Sp. z o.o. i dotyczyła zmiany adresata 

decyzji na Emitenta.  

W dniu 14 października 2014 r. zostało zawarte „Porozumienie o Współpracy” z Zakładem 

Produkcyjno - Badawczy POLITERM siedzibą w Katowicach, dysponującym wieloletnim 

doświadczeniem i wiedzą w obszarze zagospodarowania osadów pościekowych, umową licencyjną 

na wyłączność patentu dotyczącego sposobu wytwarzania biopaliwa z osadów pościekowych oraz 
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zaawansowanym projektem budowy innowacyjnej instalacji, wykorzystującej charakter wody 

(będącej dość istotnym składnikiem osadów) w warunkach podkrytycznych. 

W dniu 17 listopada 2014 r. Emitent zawarł ostateczne umowy nabycia (objęcia) udziałów w spółce 

kapitałowej, zarejestrowanej na terenie Polski, działającej pod firmą Bio Technology Sp. z o.o. 

z siedzibą w Policach stanowiących 50 procent w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 50 

procent głosów na Zgromadzeniu Wspólników ww. Spółki. 

W dniu 19 listopada 2014 r. Nastąpiło  spełnienie ostatniego z warunków dotyczącego umowy 

finansującej działalność operacyjną przedsiębiorstwa Eko Safe S.A. tj. przekazania ostatniej 

transzy środków, dotyczących pierwszej umowy finansującej działalność operacyjną 

przedsiębiorstwa Eko Safe S.A. z siedzibą w Policach, specjalizującego się w działalności 

o charakterze "organizacji odzysku odpadów" a także budowie sortowni oraz obiektu służącego do 

zagospodarowania odpadów poliolefinowych. 

W dniu 3 marca 2015 r. podczas XXII Forum Gospodarczego „Integracja i Współpraca – 

Innowacyjność” w Toruniu Emitent podpisał warunkową umowę nabycia 40 udziałów spółki 

Improve Reserch Consulting sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział stanowiących 

40 proc kapitału zakładowego spółki za łączną kwotę 1.600.000 zł 

6. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA 

ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA  

Zasady tworzenia kapitałów własnych przez Emitenta wynikają z przepisów Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz Statutu Spółki.  

Na kapitał własny Emitenta składają się:  

(i) kapitał zakładowy, 

(ii) kapitał zapasowy, 

(iii) kapitał rezerwowy i fundusze celowe, 

(iv) zysk (strata) netto. 

Kapitał zakładowy: 

Zgodnie z § 7 ust. Statutu Spółki kapitał zakładowy Emitenta wynosi  1.625.000,00 zł (słownie: 

jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: 

(i) 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

(ii) 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

W dniu 26 maja 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę nr 25 

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C 

z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Stosowanie do wskazanej uchwały 

kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie większą niż 3.250.000,00 zł (słownie: 

trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej 32.500.000 (słownie: 

trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).  

Kapitał zapasowy:  

Zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. 2 § 25 Statutu Spółki 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 także przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich 

wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji. Ponadto, do kapitału 

zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie 
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szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na 

wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.  

Kapitał rezerwowe i fundusze celowe: 

Zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Statut Spółki może przewidywać tworzenie 

innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Statut Spółki w ust. 3 § 25 

przewiduje możliwość tworzenia kapitałów rezerwowych na pokrycie poszczególnych wydatków 

lub strat. Ponadto na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone 

i wykorzystywane stosowanie do potrzeb fundusze celowe.  

Poniższa tabela przedstawia wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta. 

Dane w PLN 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 

Kapitał (fundusz) własny 1.437.928,39 1.439.746,99 

Kapitał (fundusz) podstawowy 1.625.000,00 1.625.000,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 2.173.813,38 1.810.417,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

Zysk (strata) netto -365.214,98 -319.250,84 

Źródło: Emitent  

7. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO  

Dotychczasowy kapitał zakładowy zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS został 

opłacony w całości.  

8. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU 

REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB 

Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI 

AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU 

ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA 

TYCH AKCJI 

Na dzień publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent Uchwałą nr 30 

Zwyczajnego WZA Emitenta z dnia 26 maja 2015 roku warunkowo podwyższył kapitał zakładowy 

Emitenta. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie 

więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 

Emitenta dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom obligacji 

serii A. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D upływa w dniu 31 grudnia 2015 roku. 

Z oferowanymi Akcjami zwykłymi na okaziciela serii D nie jest związany obowiązek dodatkowych 

świadczeń na rzecz Emitenta ani żadne uprzywilejowanie. Przenoszenie praw z Akcji serii D nie 

podlega żadnym ograniczeniom. Prawo poboru Akcji serii D przysługujące dotychczasowym 

akcjonariuszom zostało wyłączone. 
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9. WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA 

PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA 

KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ 

PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI 

KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE W DACIE AKTUALIZACJI MEMORANDUM MOŻE BYĆ 

JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Statut Spółki nie przewiduje 

podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.  

10. WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SĄ LUB BYŁY 

NOTOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI 

KWITY DEPOZYTOWE  

Na dzień publikacji niniejszego Memorandum papiery wartościowe Emitenta są notowane 

w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. tj.: 

(i) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji serii A wprowadzonych do obrotu na 

mocy uchwały nr 727/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z dnia 23 lipca 2012 r. Pierwszy dzień notowania został wyznaczony uchwałą nr 735/2012 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 lipca 2012 r. na 

dzień 27 lipca 2012 r.; 

(ii) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B 

wprowadzonych do obrotu na mocy uchwały nr 727/2012 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lipca 2012 r. Pierwszy dzień notowania został 

wyznaczony uchwałą nr 735/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 25 lipca 2012 r. na dzień 27 lipca 2012 r. 

11. INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO 

PAPIEROM WARTOŚCIOWYM  

Emitentowi oraz emitowanym przez niego papierom wartościowym nie przyznawano ratingu. 

12. PODSTAWOWE INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB 

KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE 

WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM 

W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, 

SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE 

ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Emitent nie jest podmiotem zależnym od 

jakiegokolwiek innego podmiotu, nie tworzy grupy kapitałowej ani w niej nie uczestniczy.  

12.1. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi 

w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

Pan Tomasz Bujak pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu posiada 113.408 akcji Emitenta 

stanowiące 0,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki.  
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12.2. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub osobami 

wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych a znaczącymi akcjonariuszami 

Emitenta 

Pan Andrzej Jasiński, który jest członem Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Starhedge S.A., która jest znaczącym akcjonariuszem 

Emitenta.   

Ponadto, pomiędzy Emitentem oraz osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających 

i nadzorczych a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta nie ma powiązań osobowych, majątkowych 

i organizacyjnych.  

13. PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB 

USŁUGACH WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM 

POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI JEST TO 

ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE 

SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY 

DZIAŁALNOŚCI 

G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1, zawiązana została w dniu 18 października 

2010 r. na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 3192/2010. W dniu 11 marca 2011 r. 

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, postanowieniem dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000380413. Podstawowa działalność to – według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD 3511Z) - wytwarzanie energii elektrycznej. Spółka G-Energy S.A. 

rozpoczęła swoją działalność w październiku 2010 r. Działalność Spółki opiera się o sektor energii 

odnawialnej, pozyskiwanej ze źródeł naturalnych – energia wiatru. Działalność Spółki w zakresie 

sektora energii odnawialnej charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym. Wynika to 

z faktu, że priorytetem dzisiejszej polityki energetycznej Polski jest zwiększenie udziału tzw. 

zielonej energii w ogólnym bilansie. Obecnie na całym świecie realizuje się w branży energetycznej 

projekty w oparciu o koncepcje zrównoważonego rozwoju, są one również fundamentem 

działalności Spółki G-Energy S.A. Racjonalna gospodarka zasobami, jako pierwszoplanowe 

działanie obecnej polityki makroekonomicznej w sposób naturalny przekłada się na działania 

Emitenta. Pomimo nacisku na stymulację tego rynku przez instytucje rządowe oraz unijne, liczba 

nowo powstających podmiotów w tej branży jest wciąż niewystarczająca by sprostać wymaganiom. 

Sytuacja rynkowa w 2010 roku była uzasadnieniem dla podjęcia przez Spółkę działalności 

w branży energii odnawialnej. Spółka G-Energy S.A. od początku swojego istnienia jest 

ukierunkowana na tworzenie najnowocześniejszych rozwiązań ekologicznych dla branży 

energetycznej. W IV kwartale 2013 r. Emitent zakończył proces połączenia ze Spółką Hibertus 

Sp. z. o.o. W roku 2014 Spółka rozszerzyła swoją działalność o nowe kierunki rozwoju. 

W 2015 r. Spółka kontynuuje prace nad dywersyfikacją źródeł przychodów. Spółka prowadzi 

dalsze działania związane z pozyskaniem podmiotów działających w sektorze gospodarki 

odpadami oraz wytwarzania alternatywnymi metodami paliw stałych i ciekłych.  

W 2014 r., objętym sprawozdaniem finansowym zawartym w niniejszym Memorandum oraz do 

dnia publikacji niniejszego Memorandum, w ramach działalności prowadzonej przez Emitenta 

przychody generowane były z tytułu Inwestycji na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 17 Ustawy 

o Rachunkowości. Ponadto w 2015 r. Emitent uzyskał przychody z tytułu doradztwa branżowego. 

Zgodnie z założeniami Emitenta przychody z tego tytułu nie powinny przekroczyć 10% ogółu 

uzyskiwanych przychodów.    
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Strategia rozwoju Emitenta  

Emitent zakłada dalszy rozwój w obszarach: 

(i) Produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych 

w przypadku korzystnych zmian przepisów legislacyjnych dot. źródeł odnawialnych 

w szczególności przepisów wykonawczych do Nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach 

Energii  

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce jest postrzegany 

głównie jako działanie zmniejszające obciążenie środowiska oraz zwiększające 

bezpieczeństwo energetyczne kraju. 

Emitent wskazuje, iż główną działalność skupiał na produkcji i sprzedaży energii 

elektrycznej. Działalność ta polegała na produkcji energii, przy wykorzystywaniu 

własnych urządzeń. Proces ten był dwutorowy. Pierwszym ogniwem była odsprzedaż 

energii elektrycznej zakładowi, który dostarczał energię indywidualnym odbiorcom. 

Drugim ważnym elementem tego obszaru działalności była sprzedaż świadectw 

pochodzenia za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Zarząd Emitenta dokonuje 

analiz rynku energii odnawialnej oraz przygotowuje Spółkę do realizacji w przyszłości 

projektów związanych z dalszym pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych. - w przypadku korzystnych zmian przepisów legislacyjnych dot. źródeł 

odnawialnych. Na początku 2015 r. miało miejsce ważne z punktu widzenia strategii Spółki 

ale także z powodów makroekonomicznych zdarzenie prawodawcze. Ustawa o OZE 

została przyjęta przez Sejm w połowie stycznia. Za jej uchwaleniem było 238 posłów, 167 

przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu. Parlament pracował nad projektem od połowy 

2014 r. Senat przegłosował poprawkę do ustawy o odnawialnych źródłach energii, 

uchylającą przyjętą przez Sejm, tzw. poprawkę producencką posła Artura Bramory która 

wprowadzała gwarantowane ceny energii elektrycznej przy jej odsprzedaży przez 

prosumenta. Zamiast tego zastąpił ją poprawką, która zdaniem części senatorów 

wprowadza „kompromisowy” system wsparcia mikroinstalacji o mocy do 10 kW. 

Prezydent RP podpisał 11 marca 2015 r. ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii 

(„OZE”). Jedną z podstawowych zmian do obecnie obowiązujących przepisów 

dotyczących wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na 

system aukcyjny. Nowe regulacje znacząco ograniczą możliwości rozwoju energetyki 

producenckiej i obywatelskiej. W porównaniu z rozwiązaniem, które zostało przyjęte 

w Sejmie, znacząco zmniejszają one opłacalność inwestowania w mikroinstalacje OZE 

w gospodarstwach domowych. System wyboru najlepszej oferty w tych samych warunkach 

ma być tańszy dla budżetu państwa o ponad 7 mld zł.  

OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jednym 

z jej celów jest 20% udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest 

nieco niższy - średnio 15,5%. Źródła odnawialne na razie są droższe od konwencjonalnych, 

i aby się rozwijały, trzeba je wspierać, czyli dotować. Ustawa m.in. kompleksowo reguluje 

te kwestie. Nie oznacza to jednak, ze Spółka nie widzi możliwości inwestowania 

w produkcję energii niskoemisyjnej. Wprowadzenie w życie Ustawy o OZE daje 

stabilizację prawną dla wytwórców oraz pozwoli na ocenę opłacalności poszczególnych 

źródeł produkcji prądu i ciepła. Oznacza to, że instytucje finansowe powrócą do 

finansowania branży OZE, a Spółka rozpoczęła rozmowy na temat możliwości 

finansowania projektów energetyki odnawialnej opartej o systemy wsparcia. Ustawa 

wejdzie w życie stopniowo, w okresie od końca marca 2015 r. do 1 stycznia 2016 r. 

i zawiera sporą ilość przepisów, które wymagają jeszcze wyjaśnienia. Należy mieć 

nadzieję, że rozporządzenia wykonawcze i regulamin aukcji wyjaśnią poniższe problemy 

interpretacyjne. Wytworzenie i wprowadzenie pierwszej energii elektrycznej do sieci 

następuje już w fazie rozruchu instalacji OZE. Sprzedawca zobowiązany nabywa tę 
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energię, a wytwórcy przysługują świadectwa pochodzenia. Art. 42 ust. 1 jak i art. 44 ust. 1 

Ustawy OZE warunkują uzyskanie praw w nich wskazanych od wytworzenia po raz 

pierwszy energii elektrycznej z instalacji OZE. Zgodnie z art. 44 ust. 1 Ustawy OZE, 

świadectwo pochodzenia przysługuje wytwórcy energii elektrycznej, o której mowa w art. 

41 ust. 1 pkt. 2 oraz w 42 ust. 1 i 5 Ustawy OZE, wytworzonej w instalacji odnawialnego 

źródła energii w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed 

dniem wejścia w życie Rozdziału IV, tj. 1 stycznia 2016 roku. Emitent analizuje obecnie 

opłacalność inwestycji w oparciu o posiadaną koncesję na wytwarzanie energii 

elektrycznej w oparciu o dotychczasowy system wsparcia obowiązujący do końca 2015 r. 

W art. 2 pkt. 13 lit. a) Ustawy OZE zawarta jest definicja „instalacji odnawialnego źródła 

energii”, zgodnie z którą instalacja odnawialnego źródła energii to instalacja stanowiąca 

wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, 

przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, z jednego rodzaju odnawialnych źródeł 

energii. Warunkiem koniecznym i wystarczającym dla uzyskania prawa do otrzymywania 

świadectw pochodzenia jest wytworzenie przez instalację prądu przed dniem 1 stycznia 

2016 r. Ustawa OZE nie przewiduje żadnych dodatkowych warunków takich jak np. 

formalne zakończenie inwestycji przez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wydanie 

koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej czy też potwierdzenie wytworzenia energii 

elektrycznej w odnawialnym źródle energii przez wydanie świadectw pochodzenia 

(rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.10.2012 r.). Zespół urządzeń służących do 

wytwarzania energii stanowi instalacje w przypadku przyłączenia urządzeń do sieci 

w jednym miejscu. Brak jest postanowień wprowadzających jakiekolwiek dodatkowe 

wymogi np. co do wielkości tej produkcji, ilości urządzeń stanowiących wyodrębniony 

zespół przyłączonych do sieci lub stopnia wykorzystania danej instalacji.  

(ii) Realizacji i sprzedaży projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii  

W ramach tej działalności Spółka na lata 2015 – 2017 planuje pozyskać tereny 

inwestycyjne, na których będą realizowane elektrownie produkujące energię odnawialną. 

Land Development to działalność mająca na celu przeprowadzenie formalno-prawnych 

procedur, jak również opracowania projektu budowy dla pozyskanych działek. 

Zakończenie działań na wczesnym etapie realizacji inwestycji ma na celu zbudowanie 

wartości dodanej, która pozwoli z zyskiem odsprzedać teren inwestorom zainteresowanym 

realizacją tego typu przedsięwzięć.  

Prowadzenie działalności obrotu działkami inwestycyjnymi (land development) 

w pierwszych latach funkcjonowania daje możliwość pozyskania środków na realizację 

własnymi zasobami dużych inwestycji, bez konieczności angażowania w znacznej mierze 

finansowania zewnętrznego. Środki pozyskane z obrotu ziemią zostaną wykorzystane do 

przeprowadzenia własnych inwestycji. Spółka nie wyklucza, w przypadku zwiększonego 

zapotrzebowania na kapitał, przy realizacji dużych inwestycji, pozyskiwanie zewnętrznego 

finansowania.  

W przypadku podejmowania działalności w ramach tego punktu strategii trzeba podkreślić, 

że ze względu na wysokie koszty przygotowywania procesu inwestycyjnego to działanie 

będzie realizowane przy założeniu zakupu gruntu po atrakcyjnej cenie.  

(iii) Doradztwa branżowego i prawno-korporacyjnego  

Emitent w związku z posiadanym doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć w branży 

energii odnawialnej rozwija działalność w ramach doradztwa branżowego. Spółka 

podejmuje działania w celu nawiązania kontaktów z inwestorami, którzy planują podjąć 

działalność na rynku energii odnawialnych, a nie posiadają rozbudowanej wiedzy 

i zaplecza organizacyjnego. Poszukiwanie inwestorów zainteresowanych podjęciem 

wspólnych działań wykorzystujących synergię płynącą ze ścisłej kooperacji jest bardzo 
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istotnym punktem strategii. Emitent współpracuje także z zespołem profesjonalistów 

mających długoletnie doświadczenie w działaniach prawno - korporacyjnych.  

(iv) Dystrybucji Energii i Paliw 

G-Energy S.A. w oparciu o posiadane zasoby i doświadczenie planuje oferować swoje 

kompetencje w zarządzaniu infrastrukturą elektroenergetyczną w dokonywaniu 

przyłączenia istniejących i projektowanych obiektów, handlowych, usługowych 

i mieszkalnych do sieci elektroenergetycznej, w celu realizacji usług dystrybucji. Spółka 

będzie oferować klientom innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają optymalne 

zarządzanie gospodarką energetyczną na terenie obiektu, poprzez zwiększanie przychodów 

i minimalizację kosztów energii dla właściciela obiektu. 

W zakresie Dystrybucji paliw Spółka planuje przejecie podmiotu mającego doświadczenie 

i rozbudowaną sieć przedstawicieli.  

(v) Wytwarzania paliw stałych i ciekłych, jak również ich dalszego zagospodarowania, 

dystrybucji oraz sprzedaży.  

Emitent kontynuuje oraz finalizuje realizowanie przez władze Spółki strategii 

inwestycyjnej w obszarze wytwarzania paliw stałych i ciekłych, jak również ich dalszego 

zagospodarowania (m.in. przetwarzania, rafinacji, itp.) oraz dystrybucji. Prowadzone są 

negocjacje w celu zawarcia porozumień oraz umów inwestycyjnych, w tym zaangażowania 

kapitałowego, dotyczących:  

1. Paliw stałych na bazie odpadów organicznych i z oczyszczalni.  

2. Paliw ciekłych na bazie krakingu folii odpadowych.  

3. Dystrybucji i sprzedaży szeroko pojętych „olei” oraz produkcji i sprzedaży kosmetyki 

samochodowej, jak również dystrybucji pozostałych produktów około branżowych.  

4. Prowadzenia działalności składowej, sortowniczej i przetwórczej odpadów.  

Zarząd wyraża nadzieję ze zawarcie umów będzie służyć dynamicznemu rozwojowi 

działalności Spółki w obszarze wytwarzania paliw, jak również uzyskaniu stanu posiadania 

innowacyjnych opatentowanych technologii umożliwiających modułową budowę 

instalacji konwertujących odpady ciekłe i stałe do postaci paliw ciekłych lub stałych. 

Komercjalizacja działalności i osiągnięcie efektu jej skalowalności, będzie skutkować 

skokowym wzrostem wartości księgowej Spółki, a w ślad za tym jej kapitalizacji i wartości 

rynkowej w znacznie krótszym czasie niż organiczny wzrost wskaźników działalności 

opartej wyłącznie o samą działalność produkcyjną. W grudniu 2012 roku Sejm przyjął 

ustawę o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), 

która w pewnym stopniu przystosowuje prawo krajowe do przepisów UE i pozwala na 

gospodarcze wykorzystanie przedmiotowych osadów. Również wyprodukowane paliwo 

uzyskało status paliwa odtwarzalnego i można je samodzielnie spalać lub współspalać 

z węglem.  

Współpraca z partnerami biznesowymi, którzy dokonują konwersji odpadów ciekłych 

i stałych do postaci paliw ciekłych i stałych pozwala na komercjalizację takiej działalności 

w oparciu o elastyczne podejście do ich wymagań. Dzięki niskim kosztom stałym, 

nowoczesnym modelu zarządzania, doświadczeniu oraz szybkim podejmowaniu decyzji 

jesteśmy w stanie zaoferować partnerom bezpośrednie korzyści. Cel - wzrost wolumenu 

sprzedaży, zasięgu dystrybucji oraz zakresu listy nabywanych produktów. 
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14. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM 

INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH 

W dniu 8 lutego 2011 r. Spółka na postawie umowy sprzedaży akcji nabyła od spółki FON Ecology 

S.A. 2.500.000 akcji na okaziciela za kwotę 675.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć 

tysięcy złotych), tj. 0,27 zł za akcję. 

W dniu 08 lutego 2011 r. Spółka na postawie umowy sprzedaży akcji nabyła 5.500.000 akcji 

Atlantis Energy S.A. za kwotę 660.000,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. 

0,12 zł za akcję. W dniu 25 marca 2011 r. Emitent dokonał sprzedaży 5.000,000 szt. akcji spółki 

Atlantis Energy S.A. za kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Spółka poniosła 

stratę na ww. transakcji sprzedaży w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). 

Strata wynikała ze zmiany kursu odniesienia akcji w związku z ustaleniem praw poboru dla akcji 

Atlantis Energy S.A. Środki uzyskane z ww. sprzedaży akcji Emitent przeznaczył na opłacenie 

zapisu z tytułu wszystkich posiadanych Jednostkowe Prawa Poboru spółki Atlantis Energy S.A. 

z 5.500.000 akcji Atlantis Energy S.A. w dniu ustalenia prawa poboru. Emitent dokonał w dniu 

30 marca 2011 r. zapisu na objęcie wszystkich posiadanych JPP spółki Atlantis Energy S.A. i objął 

24.750.000 akcji po 0,01 zł akcja, za kwotę 247.500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem 

tysięcy pięćset złotych).  

W dniu 4 maja 2011 r. Emitent na podstawie umowy sprzedaży udziałów zakupił od spółki 

Companies Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki 

Hibertus Sp. z o.o. za kwotę 11.900,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych).  

W dniu 7 czerwca 2011 r. Spółka zaciągnęła pożyczkę pieniężną od spółki Atlantis Energy S.A. 

w wysokości 1.653.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) 

z przeznaczeniem na zakup Elektrowni Wiatrowych przez Spółkę Hibertus Sp. z o.o. Pożyczka 

oprocentowana była w wysokości 10% w stosunku rocznym. Termin spłaty pożyczki wraz 

z odsetkami został ustalony na 6 grudnia 2011 r. W dniu 7 czerwca 2011 roku Spółka udzieliła 

spółce Hibertus Sp. z o.o. pożyczkę pieniężną w wysokości 1.653.000,00 zł. (słownie: jeden milion 

sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) z przeznaczeniem na zakup Elektrowni Wiatrowych 

przez Hibertus Sp. z o.o. Pożyczka oprocentowana była w wysokości 10% w stosunku rocznym. 

Termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami ustalono na 6 grudnia 2011 r. W dniu 7 września 2011 r. 

Emitent dokonał spłaty pożyczki zaciągniętej od Atlantis Energy S.A.  

W dniu 28 listopada 2011 r. Spółka Hibertus Sp. z o.o. podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału 

zakładowego o kwotę 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) poprzez 

podwyższenie wartości nominalnej wszystkich dotychczasowych udziałów z kwoty 50 zł za każdy 

udział do wartości nominalnej 16.050,00 zł za każdy udział. Podwyższenie wartości wszystkich 

udziałów zostało przeznaczone do objęcia przez jedynego wspólnika Emitenta i pokryte przez 

Emitenta wkładem pieniężnym w wysokości 1.600.000,00 złotych.  

Emitent w dniu 08.grudnia 2011 r. dokonał zapisu na 9.310.356 sztuk akcji Fon Ecology S.A. po 

0,10 złotych akcja, za łączną kwotę 931.035,60 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy 

trzydzieści pięć 60/100 złotych). 

W dniu 15 stycznia 2013 r. Emitent zawarł umowę sprzedaży, na podstawie której zbył 9.396.563 

akcji spółki FON Ecology S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł na rzecz spółki Urlopy.pl S.A. za 

kwotę 939.656,30 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć 

30/100 złotych). 

Do dnia 17 listopada 2014 r. Emitent zawarł ostateczne umowy nabycia (objęcia) udziałów 

w spółce kapitałowej, zarejestrowanej na terenie Polski, działającej pod firmą Bio Technology 

Sp. z o.o. z siedzibą w Policach stanowiących 50 procent w kapitale zakładowym oraz 

uprawniających do 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ww. spółki. Uiszczona cena za 

nabycie ww. udziałów wyniosła 1.332.800,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dwa 
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tysiące osiemset złotych). Umowa była efektem zawartego w dniu 16 października 2014 r. 

„Porozumienia Realizacji Inwestycji”. W przedmiotowym porozumieniu strony wyraziły 

zainteresowanie rozpoczęciem współpracy w obszarze realizacji istniejących projektów z zakresu 

zagospodarowania odpadów poliolefinowych, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, wspólnej 

budowy innowacyjnych instalacji „krakingujących” odpady uzyskując węglowodory ciekłe oraz 

dalszej rafinacji uzyskanych z procesu „krakingu” olei pirolitycznych do postaci różnych frakcji 

typu olei lekkich i ciężkich. 

W dniu 18 listopada 2014 r. nastąpiło spełnienie ostatniego z warunków dotyczącego umowy 

finansującej działalność operacyjną przedsiębiorstwa Eko Safe S.A. tj. przekazania ostatniej 

transzy środków, dotyczących pierwszej umowy finansującej działalność operacyjną 

przedsiębiorstwa Eko Safe S.A. z siedzibą w Policach.  

W dniu 28 listopada 2014 r. Emitent zawarł porozumienie z podmiotem gospodarczym 

występującym w roli współuczestniczącego w przedsięwzięciu przejęcia całości własności spółki 

kapitałowej oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlokalizowanych w zachodniej części 

Polski, których łączna działalność obejmuje m.in. własność:  

(i) profesjonalnej linii sortowniczej o wydajności jednozmianowej udokumentowanej 

rozruchem gwarancyjnym 30 000 Mg/rok, na której oprócz sortowania odpadów 

selektywnie zbieranych prowadzony jest proces odzysku R15,  

(ii) składowiska odpadów z potencjałem dalszego poszerzenia pojemności do ustawowych 

wielkości jak również, technicznymi możliwościami kompostowania pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych w celu ich stabilizacji przed składowaniem,  

(iii) zakładu przetwarzania odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji 

i przekształcania odpadów opakowaniowych wykonanych z folii polimerowych do formy 

tzw. paliwa alternatywnego. 

W dniu 31 marca 2015 r. Emitent poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z dnia 14 grudnia 

2014 r. zawartego ze spółką Orlen Oil sp. z o.o., którego przedmiotem jest deklaracja zamiaru 

zawarcia umowy sprzedaży przez spółkę Orlen Oil sp. z o.o. udziałów w spółce Platinum Oil 

Wielkopolskie Centrum Dystrybucji sp. z o.o. W ramach zawartego listu intencyjnego Emitent 

określił również zamiar doprowadzenia do nabycia przez Emitenta 100% udziałów Podmiotu.  

W dniu 3 marca 2015 r. Emitent podpisał warunkową umowę nabycia 40 udziałów spółki Improve 

Reserch Consulting sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział stanowiących 40% 

kapitału zakładowego spółki za łączną kwotę 1.600.000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy 

złotych). Płatność ustalonej ceny, a następnie przejęcie własności zakupionych udziałów przez 

Emitenta nastąpi po spełnieniu wymienionych w umowie warunków zawieszających 

zapewniających płynne przeprowadzenie transakcji i zakończenie inwestycji. Spółka Improve 

Reaserch Consulting Sp. z o.o. jest właścicielem jednostki organizacyjnej - Zakład Badawczo 

Rozwojowy Politerm, który posiada wyłączne prawo do patentu pn. Sposób Wytwarzania 

Biopaliwa z osadów pofermentacyjnych, zwłaszcza pościekowych, polegający na uśrednieniu 

wilgotnych osadów pościekowych i odpadów komunalnych o charakterze organicznym 

i połączeniu ich z odpowiednio rozdrobnionymi poliolefinami, a następnie poddaniu ich obróbce 

termicznej w obecności tzw. ,,żywej pary wodnej".  

15. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, 

UKŁADOWYM, UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM - 

JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA 

DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, 

arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne mogące mieć istotne znaczenie dla działalności 

Emitenta. 
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Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego 

nie istnieją żadne przesłanki mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania 

upadłościowego, układowego, ugodowe, arbitrażowego, egzekucyjnego lub likwidacyjnego, które 

to mogłoby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta w następnych 

okresach. 

16. 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  

Wobec Emitenta nie wszczęto w ciągu ostatnich 12 miesięcy żadnych postępowań przed organami 

administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, które miały lub mogą mieć 

istotny wpływ na jego sytuację finansową. Ponadto Emitent nie posiada informacji pozwalających 

stwierdzić, aby miał stać się podmiotem takich postępowań w najbliższej przyszłości.  

17. 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  

Emitent nie dostrzega zobowiązań istotnych z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 

posiadaczy instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta.  

18. INFORMACJE O NIETYPOWYCH ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI 

Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB 

SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W MEMORANDUM  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Emitenta zamieszczonym w niniejszym 

Memorandum Informacyjnym, tj. za rok obrotowy 2014 wystąpiły nietypowe okoliczności 

i zdarzenia mające istotny wpływ na wyniki działalności gospodarczej wskazane poniżej. 

W dniu 2 stycznia 2014 r. Spółka opublikowała raport bieżący informujący o połączeniu Emitenta 

ze Spółką Hibertus Sp. z o.o. w Płocku. Celem połączenia Spółek było stworzenie jednego 

podmiotu dysponującego skumulowanymi środkami finansowymi wystarczającymi do 

prowadzenia działalności na istotną skalę z korzyścią dla akcjonariuszy wszystkich łączących się 

Spółek. Połączenie posiadanego przez Spółki know-how rynkowego i dokładna diagnoza 

poszczególnych obszarów działania pozwoli osiągnąć oczekiwane strategie, zarówno operacyjne, 

jaki i finansowe, co przyniesie korzyść zarówno akcjonariuszom, jak i kontrahentom wszystkich 

Spółek. 

W dniu 13 lutego 2014 r. URE wydał decyzję WEE/1900A/19224/W/OŁO/2014/KK zmieniającą 

podmiot koncesji z Hibertus Sp. z o.o. na Elkop Energy S.A. (obecnie G-Energy S.A.) wystawioną 

dnia 30 sierpnia 2011 r., na mocy której koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej jest 

udzielona na okres od 30 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

W dniu 17 listopada 2014 r. Emitent zawarł ostateczne umowy nabycia (objęcia) udziałów w spółce 

kapitałowej, zarejestrowanej na terenie Polski, działającej pod firmą Bio Technology Sp. z o.o. 

z siedzibą w Policach stanowiących 50 procent w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 50 

procent głosów na Zgromadzeniu Wspólników ww. Spółki. Uiszczona cena za nabycie ww. 

udziałów wyniosła 1.332.800,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset 

złotych), a zasadność jej ujawnienia wynika z istotności tej informacji dla sytuacji ekonomicznej 

Emitenta skutkującej znaczącym wzrostem kapitałów własnych G-Energy S.A. o czym spółka 

poinformowała raportami bieżącymi EBI 43/2014, 50/2014 oraz 52/2014.  
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19. 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  

W okresie po sporządzeniu danych finansowych za ostatni rok obrotowy, które zostały 

zamieszczone w niniejszym Memorandum, aż do daty publikacji niniejszego Memorandum nie 

wystąpiły istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta. 

20. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA  

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych. 

21. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO EMITENTA  

Zgodnie z § 8 Statutu Spółki organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne 

Zgromadzenie. 

21.1. Zarząd 

Zgodnie z § 9 Statutu Spółki Zarząd składa się z jednego lub wielu członków, którzy powoływani 

są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. W przypadku Zarządu 

wieloosobowego, jak określa § 11 Statutu Spółki do składania oświadczeń woli oraz podpisywania 

w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Na mocy § 10 Zarząd 

Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do 

kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji członka Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarządu wygasa 

w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.  

Na dzień sporządzenia niemniejszego Memorandum Informacyjnego w skład Zarządu Emitenta 

wchodzi: 

(i) Tomasz Bujak - Wiceprezes Zarządu 

(ii) Agata Słysz - Członek Zarządu 

21.2. Rada Nadzorcza 

Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta składa się z od pięciu do siedmiu członków 

w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, wybieranych na wspólną, trzyletnią kadencję 

przez Walne Zgromadzenie. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. Na mocy § 16 Statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad 

działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

Zgodnie z art. 369 § 4 KSH, w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej 

wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto 

zgodnie z art. 369 § 5 KSH w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej 

wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady 

Nadzorczej.  

Na dzień sporządzenia niemniejszego Memorandum Informacyjnego skład Rady Nadzorczej 

Emitenta przedstawia się następująco: 

(i) Mieczysław Koch  – Przewodnicząca Rady Nadzorczej  

(ii) Włodzimierz Mazurek  – Członek Rady Nadzorczej 

(iii) Jacek Piechota   – Członek Rady Nadzorczej 

(iv) Jacek Janiszewski  – Członek Rady Nadzorczej 
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(v) Andrzej Jasiński   – Członek Rady Nadzorczej  

21.3. Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta  

Tomasz Bujak - Wiceprezes Zarządu 

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Tomasz Bujak, lat 50. Pan Tomasz Bujak pełni swoją 

funkcję od dnia 12 listopada 2014 r., która zgodnie z Statutem Spółki trwa 3 lata, jest kadencją 

wspólną i kończy się w dniu 31 grudnia 2016 r. Natomiast mandat wygaśnie najpóźniej z dniem 

zatwierdzenia sprawozdania finansowanego za rok obrotowy 2016. Pan Tomasz Bujak wykonuje 

swoją funkcję w siedzibie Emitenta tj. pod adresem, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa. 

Wykształcenie:  

1985 -1989   Uniwesytet Śląski w Katowicach , Wydział Prawa, kierunek Prawo, 

2003 -2008   ESPiA, Wydział Prawa, kierunek Prawo, magister, 

2013 -2014 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa, kierunek Prawo Karne Skarbowe 

i Gospodarcze, studia podyplomowe, 

2009-2011    EWSPiA, kierunek Stosunki Międzynarodowe, absolutorium. 

Doświadczenie zawodowe: 

Pan Tomasz Bujak zatrudniony w G-Energy S.A od marca 2014. początkowo jako doradca Zarządu 

ds. korporacyjnych i prawnych. Jest Sędzią społecznym w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe. Pan Tomasz Bujak zajmuje się 

zagadnieniami prawno –ekonomicznymi związanymi z procesami inwestycyjnymi, prawem 

rynków kapitałowych, handlowym, gospodarczym, oraz zagadnieniami corporate governance, 

CSR oraz raportowania wg standardu GRI. Wielokrotnie uczestniczył w negocjacjach handlowych, 

procesach inwestycyjnych: due dilligence oraz M & A, a swoje doświadczenie zbierał podczas 

wieloletniego pobytu w USA i Kanadzie gdzie pracował dla spółek z amerykańskiej listy Fortune 

500. Pełnomocnik akcjonariuszy na ponad stu Walnych Zgromadzeniach w tym Spółek z WIG 20, 

40 , 80. Często również prowadzi Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uczestnik kilkudziesięciu 

szkoleń i seminarium z zakresu prawa, ekonomii, rynku kapitałowego oaz komunikacji w biznesie, 

wielokrotnie jako panelista i prelegent. Ekspert Instytutu Prawa Gospodarczego i Rynków 

Kapitałowych. Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP Grupy roboczej ds. zmian ustawy Prawo 

o stowarzyszeniach. Twórca cyklicznych konferencji ”CSR na GPW”, oraz innych cyklicznych 

konferencji dotyczących prawa i rynku kapitałowego, inwestycji i analiz giełdowych oraz regulacji 

Corporate Governance. Wielokrotnie uczestniczył w pracach komisji i podkomisji sejmowych ds. 

energetyki , sprawiedliwości , komisji „Przyjazne Państwo” oraz prezentacje na konferencjach 

w Senacie RP . W latach 2007-2011 przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia 

Inwestorów Indywidualnych. Od marca 2011 roku Prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych. 

W latach 2011-2012 wykładowca akademicki -Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Od 

października 2011 do marca 2014 był doradcą Zarządu ds. korporacyjnych i prawnych oraz 

prokurentem samoistnym w Solar – Energy S.A. Uczestnik w cyklu konsultacji społecznych 

dotyczących ustawy o odnawialnych źródeł energii (OZE) Jego działalność pro–bono dotyczy 

wsparcia społeczności w procesach Prawno – administracyjnych oraz budowania kultury prawnej 

w społeczeństwie obywatelskim. Biegle posługuje się językiem angielskim, komunikatywnie 

rosyjskim zna język niemiecki. Osiągnięcia sportowe: Brązowy medalista Uniwersyteckich 

Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej. Deblowy Akademicki Mistrz Śląska w tenisie. W przeszłości 

był Vice Prezesem jednego z dwóch największych KU AZS w Polsce, był Członkiem Zarządu 

Środowiskowego AZS. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Bujak nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat 

funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji 

znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub wobec której ustanowiono zarząd komisarycznego.  
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Pan Tomasz Bujak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Tomasz Bujak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu nie został również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu 

spółek handlowych. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Tomasza Bujak w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 

postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania 

ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

Agata Słysz - Członek Zarządu 

Funkcję Członka Zarządu pełni Pani Agata Słysz, lat 35. Pani Agata Słysz pełni swoją funkcję od 

dnia 17 kwietnia 2015 r., która zgodnie z Statutem Spółki trwa 3 lata, jest kadencją wspólną 

i kończy się w dniu 31 grudnia 2016 r. Natomiast mandat wygaśnie najpóźniej z dniem 

zatwierdzenia sprawozdania finansowanego za rok obrotowy 2016. Pani Agata Słysz wykonuje 

swoją funkcję w siedzibie Emitenta tj. pod adresem, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa. 

Wykształcenie:  

2014 Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny, 

2013 Institute of Leadership and Management w Londynie, 

2002-2006 Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 

1998-2000 Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii. 

Doświadczenie zawodowe: 

Pani Agata Słysz od 15 lat związana jest z mediami- głównie Polsatem i Telewizją Polską. Posiada 

doświadczenie zarówno radiowe jak i telewizyjne. Oba potwierdzone przyznaniem przez te 

instytucje Karty Mikrofonowej Polskiego Radia (uprawniającej do prowadzenia "na żywo 

programów wielotematycznych, wywiadów i rozmów) oraz Karty Ekranowej TVP. Ma duże 

doświadczenie w prowadzeniu programów informacyjnych, rozmów i relacji "na żywo" 

z najważniejszych wydarzeń w kraju (m.in. dla Wiadomości i Panoramy TVP, "Wydarzeń" Polsatu- 

na antenie tej stacji prowadziła także magazyn interwencyjny "Interwencja Extra"). Przez 4 lata 

była prowadzącą w kanale informacyjnym Polsat News. W ostatnich latach zajmuje się 

dziennikarstwem ekonomicznym. Od 2012 roku prowadziła relacje na żywo z Giełdy Papierów 

Wartościowych dla TVP Info oraz popołudniowego wydania „Wiadomości”. Relacjonowała 

najważniejsze wydarzenia o tematyce gospodarczej i ekonomicznej w Polsce, m. in. Forum 

Ekonomiczne w Krynicy, Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. Od 2014 roku związana 

z Agencją Informacyjną Newseria. Posiada międzynarodowy certyfikat wydany przez The Institute 

of Leadership and Management w Londynie (potwierdzający umiejętności z zakresu efektywnego 

zarządzania, strategicznego planowania, podejmowania decyzji oraz analizy problemów i potrzeb 

zmian w przedsiębiorstwach). 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Agata Słysz nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji 

osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się 

w stanie upadłości, likwidacji lub wobec której ustanowiono zarząd komisarycznego. 

Pani Agata Słysz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisana do równoważnego mu rejestru prowadzonego 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 
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Pani Agata Słysz nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu nie została również skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu 

spółek handlowych. Nie dotyczą jej również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pani Agaty Słysz w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 

postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania 

ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

Mieczysław Koch – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Mieczysław Koch, lat 59. Pan Mieczysław 

Koch pełni swoją funkcję od dnia 13 lutego 2014 r., która zgodnie z Statutem Spółki trwa 3 lata, 

jest kadencją wspólną i kończy się w dniu 31 grudnia 2016 r. Natomiast mandat wygaśnie 

najpóźniej z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowanego za rok obrotowy 2016 r. Pan 

Mieczysław Koch wykonuje swoją funkcję w siedzibie Emitenta tj. pod adresem, Plac Defilad 1, 

00-901 Warszawa. 

Wykształcenie:  

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania MSM, kierunek Zarządzanie Nieruchomościami 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania DSM, kierunek Zarządzanie i Marketing 

Technikum Elektryczne nr 1 w Warszawie, technik elektromechanik 

Doświadczenie zawodowe: 

Pan Mieczysław Koch od 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu oraz 

Dyrektora Zarządzającego w Stowarzyszeniu Energii Odnawialnej, gdzie kieruje działalnością 

biura SEO, nadzoruje portal IT oraz prowadzi analizy z zakresu OZE. Jest autorem konferencji 

„Polsko-hiszpańskie forum energii odnawialnej”. Prowadzi liczne prelekcje w kraju i za granicą 

oraz uczestniczy w programach edukacyjnych z zakresu OZE dla samorządów. W latach 2005-

2006 był Prokurentem w Instytucie Zarządzania Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie zajmował się 

sprawami organizacyjno- prawnymi oraz programami edukacyjnymi i konferencyjnymi dla sektora 

energetycznego. W okresie od 1996 roku do 2003 roku był Szefem Pionu Administracyjnego 

w „PSE – Serwis” Sp. z o.o. w Warszawie i kierował oraz nadzorował pracami Działu 

Administracyjnego i Wydziału Współpracy z Zagranicą. Zasiadał w Radzie Nadzorczej „PSE – 

Serwis” Sp. z o.o. w latach 1998-2000. Od 1995 do 1996 został Kierownikiem Zadania 

restrukturyzacji obszarów nieprodukcyjnych w PSE S.A., gdzie zajmował się organizacją 

i zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W latach 1990-1995 był również 

Kierownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w PSE S.A. w Warszawie, gdzie 

zajmował się kierowaniem wydziałem, nadzorem nad projektami inwestycyjnymi oraz oddziałami 

spółki w zakresie administracji oraz transportu. W latach 1989-1990 pełnił funkcję Głównego 

Specjalisty p.o. Wicedyrektora we Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego w Warszawie, 

gdzie kierował i nadzorował pracami Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. W 1989 roku 

w Zakładach Remontowych Energetyki w Warszawie był Starszym Mistrzem p.o. Kierownika 

Wydziału i kierował działem konserwacji urządzeń energetycznych. Od 1988 roku do 1989 roku 

wykonywał prace związane z konserwacją urządzeń i instalacji elektrycznych jako Technik 

specjalista we Wspólnocie Węgla Kamiennego. W latach 1981-1988 był zatrudniony w Centrum 

Informatyki Energetyki w Warszawie jako Technik specjalista i wykonywał prace związane 

z konserwacją urządzeń i instalacji elektrycznych w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki. 

W okresie od 1979 roku do 1981 roku był zatrudniony w Mazowieckich Zakładach Gazownictwa 

w Warszawie jako Technik specjalista i wykonywał prace związane z konserwacją urządzeń 
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i instalacji elektrycznych w Ministerstwie Górnictwa. Jako Technik specjalista pracował również 

w SP „SKALA” w Warszawie w latach 1976-1979, gdzie konserwował urządzenia specjalistyczne 

energetyczne. W 1975 roku był Elektromonterem w zakładzie doświadczalnym w Zakładach 

Radiowych im. M. Kasprzak w Warszawie. Ukończył następujące kursy: „Zintegrowany System 

Zarządzania” my SAP (2002 r.), Kurs na członków RN Spółek Skarbu Państwa (1998 r.), Program 

HEY firmy ComEd-UC-USA (1996 r.). Odbył również liczne szkolenia z zakresu PR, kierowania 

personelem, prawa spółek handlowych oraz prawa pracy 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mieczysław Koch nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat 

funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji 

znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub wobec której ustanowiono zarząd komisarycznego.  

Pan Mieczysław Koch nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Mieczysław Koch nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 

Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby 

miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Mieczysława Koch w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 

postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania 

ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

Włodzimierz Mazurek – Członek Rady Nadzorczej 

Funkcję Członka Rady nadzorczej pełni Pan Włodzimierz Mazurek, lat 61. Pan Włodzimierz 

Mazurek pełni swoją funkcję od dnia 13 lutego 2014 r., która zgodnie z Statutem Spółki trwa 3 lata, 

jest kadencją wspólną i kończy się w dniu 31 grudnia 2016 r. Natomiast mandat wygaśnie 

najpóźniej z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowanego za rok obrotowy 2016 r. Pan 

Włodzimierz Mazurek wykonuje swoją funkcję w siedzibie Emitenta tj. pod adresem, Plac Defilad 

1, 00-901 Warszawa. 

Wykształcenie:  

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, kierunek zarządzanie gospodarcze, magister, 

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, inżynier elektryk. 

Doświadczenie zawodowe: 

Pan Włodzimierz Mazurek w latach 2010 – 2013 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie. W latach 2008 – 2010 był Prezesem 

Zarządu PGE Dystrybucja Warszawa –Teren sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jako Prezes 

Zarządu – Dyrektor Naczelny Spółki pracował od 2007 roku do 2008 roku w ZEORK Dystrybucja 

Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. W 2007 roku był również Prezesem Zarządu – 

Dyrektorem Naczelnym ZEORK S.A. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej. W latach 2005-2006 był 

wykładowcą na AGH na studium podyplomowym w zakresie finansowania projektów w zakresie 

energetyki i ochrony środowiska. W latach 2001 – 2007 zajmował liczne stanowiska w Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, począwszy od 

Stanowiska Dyrektora Departamentu Finansowego (2000-2002), gdzie prowadził sprawy związane 

z nadzorem właścicielskim i działalnością kapitałową, wykonywał oceny ekonomiczno-finansowe 

wniosków oraz zajmował się zabezpieczeniami i umorzeniami. Następnie był ekspertem 

w Departamencie Ochrony Powietrza (2002-2003), gdzie brał udział w przygotowaniu projektów 
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do Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych oraz ekspertem w Departamencie Projektów 

Strukturalnych (2004-2006), a ostatecznie p.o. Dyrektora Departamentu Finansowego (2006-

2007). Od 1988 roku do 2000 roku pracował w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych 

„Energoprojekt Warszawa” S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie do 1990 roku kontynuował pracę 

na budowie Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”, do 1998 roku pracował przy analizach 

ekonomiczno-finansowych dla sektora energetycznego i innych, a także współpracował 

z renomowanymi firmami doradczymi o zasięgu międzynarodowym oraz światowymi instytucjami 

finansowymi, brał bezpośredni udział jako konsultant w kontraktach długoterminowych na 

sprzedaż energii elektrycznej. W latach 1993 – 1994 kierował pracami grupy założycielskiej Spółki 

w ramach przekształceń przedsiębiorstwa państwowego, a ostatecznie od 1999 roku do 2000 roku 

pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. W latach 1996-1998 był członkiem grupy zadaniowej do 

spraw tworzenia podstaw rynku energii w Polsce w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, 

„Energoprojekt Consulting” S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wykładowcą na SGH na studiach 

podyplomowych dla kadry menadżerskiej energetyki w zakresie oceny procesów inwestycyjnych 

w energetyce. W okresie od 1979 roku do 1988 roku pracował na stanowisku Starszego Specjalisty 

w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Budowy Elektrowni i Przemysłu w Warszawie, gdzie 

w latach 1979 – 1983 pracował na budowie Elektrowni Bełchatów, w tym zajmował się organizacją 

stacji sterowania budową z zastosowaniem metod sieciowych i wdrażaniem nowoczesnych 

technologii zarządzania procesami inwestycyjnymi, a w latach 1986 – 1988 wykonywał pracę 

o podobnym charakterze, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania jakością 

procesów inwestycyjnych na budowie Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”. Ukończył liczne kursy 

i szkolenia: Studium Doskonalenia Organizacji Budownictwa Elektrowni (1982 r.), Konkurencja 

i regulacja w przemyśle elektroenergetycznym (1996 r.), Najwyższe Kierownictwo 

Przedsiębiorstwa w Systemie Jakości (1998 r.), Dyplom dla kandydatów na członków rad 

nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2000 r.), Warunki dopuszczalności i nadzorowania 

pomocy publicznej dla Przedsiębiorców (2003 r.), Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej 

(2004 r.), Jakość w Elektroenergetyce (2008 r.), Służebność przesyłu w realizacji energetycznych 

inwestycji liniowych (2008 r.), Współpraca gmin i przedsiębiorstw energetycznych (2008 r.), Stan 

potrzeb i kierunki rozwoju energetyki polskiej do 2030 r. (2008 r.), Polityka wspierania rozwoju 

inwestycji infrastrukturalnych w Polsce (2009 r.), Strategiczne wyzwania dla branży 

elektroenergetycznej (2009 r.), Rachunkowość dla kadry zarządzającej (2010 r.), Zaawansowane 

systemy pomiarowe smart meetering (2010 r.). 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Włodzimierz Mazurek nie pełnił w okresie ostatnich 5 

lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji 

znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub wobec której ustanowiono zarząd komisarycznego.  

Pan Włodzimierz Mazurek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru 

prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Włodzimierz Mazurek nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 

Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby 

miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Włodzimierza Mazurek w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało 

zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik 

postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 
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Jacek Janiszewski – Członek Rady Nadzorczej 

Funkcję Członka Rady nadzorczej pełni Pan Jacek Janiszewski, lat 55. Pan Jacek Janiszewski pełni 

swoją funkcję od dnia 07 października 2014 r., która zgodnie z Statutem Spółki trwa 3 lata, jest 

kadencją wspólną i kończy się w dniu 31 grudnia 2016 r. Natomiast mandat wygaśnie najpóźniej 

z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowanego za rok obrotowy 2016 r. Pan Jacek 

Janiszewski wykonuje swoją funkcję w siedzibie Emitenta tj. pod adresem, Plac Defilad 1, 00-901 

Warszawa. 

Wykształcenie:  

2004  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor nauk humanistycznych 

w zakresie socjologii, 

1975-1980 Akademia Techniczno – Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Zootechniki, magister inżynier 

zootechnik, 

Doświadczenie zawodowe: 

Pan Jacek Janiszewski w latach - 1985 – 1986 pracował w KPGR Goleniów jako zootechnik – 

Gospodarstwo Rolne Stepnica. W latach 1986 – 1987 odbył Zasadniczą Służbę Wojskową 

w Grudziądzu. W latach 1987 – 1989 pracował w KPGR Goleniów – kierownik zakładu – 

Gospodarstwo Rolne Stepnica. W latach 1989 – 1990 w KPGR Wapnica – wicedyrektor 

Kombinatu. Od roku 1990 do roku 1992 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie jako 

dyrektor Wydziału Rolnictwa. Od 1992 do 1993 w Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa jako 

dyrektor Oddziału Szczecin. W roku 1993 był sekretarzem stanu – Kierownik Resortu Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1995 – 1997 w Agencja 

Własności Rolnej Skarbu Państwa pełnił funkcję Dyrektora ds. Osadnictwa. Od 1997 do 1999 był 

Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Jerzego Buzka. W latach 1997 – 2001 Poseł na 

Sejm RP III Kadencji. Po zakończeniu pracy w parlamencie od 2001 między innymi wykładowca 

w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego oraz własna działalność gospodarcza. Jest również założycielem 

i przewodniczącym Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jacek Janiszewski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat 

funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji 

znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub wobec której ustanowiono zarząd komisarycznego.  

Pan Jacek Janiszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Jacek Janiszewski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 

Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby 

miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Jacka Janiszewskiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało 

zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik 

postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

Jan Piechota – Członek Rady Nadzorczej 

Funkcję Członka Rady nadzorczej pełni Pan Jan Piechota, lat 56. Pan Jan Piechota pełni swoją 

funkcję od dnia 07 października 2014 r., która zgodnie z Statutem Spółki trwa 3 lata, jest kadencją 

wspólną i kończy się w dniu 31 grudnia 2016 r. Natomiast mandat wygaśnie najpóźniej z dniem 
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zatwierdzenia sprawozdania finansowanego za rok obrotowy 2016 r. Pan Jan Piechota wykonuje 

swoją funkcję w siedzibie Emitenta tj. pod adresem, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa. 

Wykształcenie:  

1983  Politechnika Szczecińska w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, magister 

inżynier chemii 

Doświadczenie zawodowe: 

Pan Jan Piechota od 2007 roku prowadzi działalność gospodarcza – doradztwo gospodarcze pod 

firmą: „Jacek Piechota Solution Partners” Od października 2007 prezes Polsko – Ukraińskiej Izby 

Gospodarczej a od sierpnia 2012 prezes Stowarzyszenia „Europa-Północ-Wschód”. Od grudnia 

2012 – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Poręczeniowego 

„Samorządowa Polska” Sp.z o.o. Od roku 2005 roku – przewodniczący Rady Szczecińskiej 

Fundacji „Talent – Promocja – Postęp”. W latach 2009 – 2010 – prezes Zarządu Unii Gospodarczej 

Samorządowych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska” S.A. Od roku 2001 do roku 

2005 minister gospodarki, sekretarz stanu w MGPiPS, w MGiP, minister gospodarki i pracy. Poseł 

na Sejm IX, X, I, II, III, IV i V kadencji, nieprzerwanie od 1985 do 2007 roku poseł z okręgu 

szczecińskiego (woj. Zachodniopomorskie). W latach 1990 – 2007 – poseł zawodowy (od 1985 – 

poseł na Sejm). W Sejmie V kadencji uczestniczył w pracach Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości 

jako przewodniczący komisji, Komisji Gospodarki, był również Wiceprzewodniczący Klubu 

Parlamentarnego SLD ds. polityki gospodarczej. W czasie IV kadencji członek rządu. W Sejmie 

III kadencji uczestniczył w pracach Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako 

przewodniczący komisji oraz Komisji Transportu i Łączności, członek podkomisji ds. łączności, 

członek Prezydium Klubu Parlamentarnego SLD. W Sejmie II kadencji uczestniczył w pracach 

Komisja Transportu, Łączności, Handlu i Usług jako członek. podkomisji ds. łączności, w Komisji 

Przekształceń Własnościowych jako wiceprzewodniczący podkomisji ds. restrukturyzacji sektora 

paliwowo – energetycznego oraz przewodniczący podkomisji i sprawozdawca m.in. ustaw: 

o nowelizacji ustawy o łączności, ustawy o PPUP Poczta Polska. Od kwietnia do października 

2005: Minister Gospodarki i Pracy, wiceprzewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, 

przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych. W latach 2001 – 2003: 

Minister Gospodarki, w latach 2003 – 2004 sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej. Był sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w latach 2004 – 

2005, Ministrem Gospodarki i Pracy w 2005roku. Jako minister gospodarki odpowiedzialny za 

działy administracji: gospodarka, polityka regionalna, turystyka, odpowiedzialny m.in. za 

opracowanie systemu absorpcji funduszy unijnych, Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju na lata 

2002 – 2003 i Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006, członek Komitetu Polityki Ubezpieczeń 

Eksportowych w 2003 oraz członek Komitetu Badań Naukowych w latach2001 – 2003. 

Wiceprzewodniczący Komitetu Offsetowego w latach2003-2005, negocjator programów 

offsetowych: Lockheed Martin (2003), Patria i Oto Melara (2004). W latach 2003 – 2005 

przewodniczący międzyresortowych zespołów: ds. polityki energetycznej, ds. restrukturyzacji 

górnictwa węgla kamiennego, ds. restrukturyzacji sektora stoczniowego, ds. restrukturyzacji spółek 

Daewoo w Polsce. Od 1973 roku członek Związku Harcerstwa Polskiego: drużynowy (1975 – 

1983), komendant Hufca ZHP Szczecin Nad Odrą (1981 – 1985), komendant Zachodniopomorskiej 

Chorągwi ZHP (1985 – 1990), członek Prezydium Rady Naczelnej ZHP (1985 – 1989), 

wiceprzewodniczący Społecznej Rady ZHP (1991 – 1992), od 2005 do 2007 roku przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa w Szczecinie. W latach 1979 – 1983 członek 

Socjalistycznego Związku Studentów Polskich i Zrzeszenia Studentów Polskich: członek 

prezydium Rady Uczelnianej SZSP Politechniki Szczecińskiej (1980 – 1981), przewodniczący 

Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP PS (1980 – 1981), wiceprzewodniczący 

i przewodniczący Ogólnopolskiej Rady SKI ZHP (1982 – 1983). W latach 1995 – 1997 – członek 

Rady Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. w Warszawie W latach 1996 – 1999 – członek 

Rady Nadzorczej ESPEBEPE Holding S.A. w Szczecinie – budowlanej spółki giełdowej.W roku 

2009 inicjator zorganizowania w Świnoujściu – Heringsdorfie corocznego forum ekonomicznego 
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„Baltic Business Forum”, w roku 2010 współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Baltic 

Business Forum, od 2012 prezes Stowarzyszenia – obecnie pod nazwą Stowarzyszenie Europa-

Północ-Wschód w latach 1998 – 2005 z nominacji Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 

członek Kapituły Godła „Teraz Polska” – konkursu promującego najlepsze polskie firmy, produkty 

i usługi w 2001 roku z nominacji Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka - członek Rady 

Telekomunikacji. Inicjator zorganizowania i przewodniczący Rady Programowej I i II Szczytu 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego w latach 1999 – 2000. Założyciel 

i w latach 1993 – 2001 prezes Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp, prowadzącej 

działalność edukacyjną i wspierającą młodzież uzdolnioną, od 2005 roku – przewodniczący Rady 

Fundacji. Założyciel i w latach 1995 – 2001 członek Rady Fundacji Pomocy Chorym na Zanik 

Mięśni. Założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Pomorza Zachodniego „Klub Szczeciński” 

w Warszawie i w latach 1995 – 2001 jego prezes. W 2005 roku założyciel i do 2012 roku 

przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Szczecińskiej. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Jan Piechota nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji 

osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się 

w stanie upadłości, likwidacji lub wobec której ustanowiono zarząd komisarycznego.  

Pan Jan Piechota nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Jan Piechota nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu nie został również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu 

spółek handlowych. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby miejsce 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Jana Piechoty w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało zakończone 

postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik postępowania 

ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

Andrzej Jasiński – Członek Rady Nadzorczej 

Funkcję Członka Rady nadzorczej pełni Pan Andrzej Jasiński, lat 67. Pan Andrzej Jasiński pełni 

swoją funkcję od dnia 26 maja 2015 r., która zgodnie z Statutem Spółki trwa 3 lata, jest kadencją 

wspólną i kończy się w dniu 31 grudnia 2016 r. Natomiast mandat wygaśnie najpóźniej z dniem 

zatwierdzenia sprawozdania finansowanego za rok obrotowy 2016 r. Pan Andrzej Jasiński 

wykonuje swoją funkcję w siedzibie Emitenta tj. pod adresem, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa. 

Wykształcenie:  

1998 tytuł naukowy profesora Nauk o Ziemi 

1989 Akademia Górniczo-Hutnicza, habilitacja 

1975 Akademia Górniczo-Hutnicza, doktorat 

1974 Uniwersytet Wrocławski, Geologia, magister 

1970  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Technologia nafty i węgla, magister 

Doświadczenie zawodowe: 

Pan Andrzej W. Jasiński, prof. dr hab. inż., geolog i geochemik, były prezes zarządu Centrum 

Badawczo-Projektowego Miedzi “CUPRUM" we Wrocławiu, oraz były dyrektor naczelny ds. 

gospodarki zasobami i  ekologii KGHM Polska Miedź S.A., obecnie między innymi doradca 

społeczny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, członek i wiceprzewodniczący Krajowej 
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Komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko. Doradca społeczny Wicepremiera, Ministra 

Gospodarki, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, członek Zespołu Sterującego ds. 

Programu Rządowego dla terenów poprzemysłowych. Jest autorem oraz współautorem ok. 100 

prac wydanych za granicą i w kraju dotyczących złóż rud, koncentratów, technologii, ochrony 

środowiska, ok. 100 pozycji niepublikowanych wykonanych na zlecenie przemysłu, administracji 

państwowej i samorządowej. Brał udział w wielu konferencjach, pomiarach, negocjacjach oraz 

prowadził wykłady między innymi w USA, W. Brytanii, Holandii, Szwecji, Jugosławii, Szkocji, 

Danii, Niemczech, Turcji, Włoszech. Od 2002 roku jest Wiceprezesem Dolnośląskiego 

Stowarzyszenia Gospodarczego oraz Sekretarzem Zarządu w Europejskiej Izbie Arbitrażowej w 

Warszawie; od 2004 roku pełni funkcję członka Zarządu w Międzynarodowym Instytucie 

Koncyliacji i Arbitrażu; a od 2008 roku jest Wiceprezesem Polskiej Izby Gospodarczej 

"Ekorozwój". Ponadto pełnił kilkakrotnie kierownicze funkcje w firmach państwowych 

i prywatnych, a także w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek prywatnych. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Jasiński nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat 

funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji 

znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub wobec której ustanowiono zarząd komisarycznego.  

Pan Andrzej Jasiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Andrzej Jasiński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu nie został również skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 

Kodeksu spółek handlowych. Nie dotyczą jego również ww. równoważne zdarzenia, które miałyby 

miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Andrzeja Jasińskiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyło się ani nie zostało 

zakończone postępowanie cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, którego wynik 

postępowania ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

22. DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA  

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji Memorandum 

Na dzień publikacji Memorandum akcjonariat Emitenta przedstawia się następująco: 

Akcjonariusz liczba akcji liczba głosów 

udział w kapitale 

zakładowym 

Starhedge S.A. 3.250.000 3.250.000 20% 

Pozostali 13.000.000 13.000.000 80% 

Razem 16.250.000 16.250.000 100% 

Źródło: Emitent 

Struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcji serii C 

W dniu 26 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę 

nr 25 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C 

z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz uchwałę nr 26 w przedmiocie 

zmiany statutu Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. Stosowanie do wskazanej 

uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.250.000 zł 

poprzez emisję nie więcej niż 32.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 0,10 zł. 
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Zgodnie z § 1 ww. uchwały w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje 

się zmiany Statutu Spółki w § 7 ust. 1, który otrzymuj następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.725.000 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia 

pięć tysięcy) złotych i nie więcej niż 4.875.000 zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć 

tysięcy) złotych i dzieli się na: 

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

c) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.250.000,00 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt 

tysięcy) złotych.” 

W przypadku objęcia i zarejestrowania maksymalnej liczby Akcji serii C w rejestrze 

przedsiębiorców KRS tj. 32.500.000 sztuk, struktura akcjonariatu Emitenta może przedstawiać się 

następująco:  

Akcjonariusz liczba akcji liczba głosów udział w kapitale zakładowym 

Starhedge S.A. 3 250 000 3 250 000 6,67% 

Pozostali (free float) 13 000 000 13 000 000 26,67% 

Akcjonariusze, którzy 

objęli akcje serii C 
32 500 000 32 500 000 66,67% 

Źródło: Emitent 
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V.  SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 

Emitent jest spółką publiczną, której instrumenty finansowe notowane są w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym są przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 

Dane o Emitencie, sprawozdania finansowe, oraz inne dane finansowe dotyczące Emitenta, a nie 

zamieszczone w niniejszym Memorandum znajdują się w raportach bieżących i okresowych 

sporządzanych przez Emitenta, które publikowane są w systemie EBI (Elektroniczna Baza 

Informacji) na stronie rynku NewConnect: www.newconnect.pl oraz na stronie Emitenta: 

www.genergy.pl. 

 

http://www.newconnect.pl/


83 

1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 

31 GRUDNIA 2014 R.  
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Sprawozdanie Zarządu z działalności 
G-Energy S.A.  

za rok obrotowy 2014 roku 
 

 

 

 

Emitent jest notowany na rynku NewConnect 

 

 

 

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 

§ 5 ust. 6.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect”.  

 

 

 

Warszawa 22 kwiecień 2015 r. 
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1. PISMO ZARZĄDU 

 

 

Szanowni akcjonariusze, 

 

Zarząd Spółki G-Energy S.A. („G-ENERGY”, „Emitent”) przedstawia Państwu raport 

roczny G-Energy S.A. za 2014 rok. 

 

Opisywany w dokumencie okres był trudnym okresem dla sektora energii odnawialnej, 

sytuacja ta negatywnie wpłynęła na wyniki finansowe Emitenta. 

 

Energia wiatrowa w Polsce jest najbardziej rozpowszechnionym typem odnawialnych 

źródeł energii (OZE). Rozwój energetyki wiatrowej jest istotnym elementem wieloletniej 

strategii energetycznej Polski. Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju 

Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), który ma ułatwić adaptację wszystkich sektorów do 

wymogów gospodarki niskoemisyjnej w okresie do roku 2050, zrównoważonemu rozwojowi 

energetyki odnawialnej ma zostać poświęcona „szczególna uwaga”. W tym miejscu należy 

jednak podkreślić, IŻ Prezydent RP podpisał 11.03.2015 r. ustawę o Odnawialnych Źródłach 

Energii (OZE). Według publikowanych projektów zmian nowe regulacje są mniej korzystne dla 

producentów energii elektrycznej pochodzącej z OZE niż zakładał to projekt ustawy z 2011 

roku. Jedną z podstawowych zmian wobec obecnie obowiązujących przepisów dotyczących 

wspierania zielonych źródeł jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system 

aukcyjny. Inwestorzy, których projekty wygrają aukcje, bo zaoferują najbardziej atrakcyjną 

cenę energii, otrzymają prawo do odsprzedaży jej do sieci po stałej cenie. 

Wprowadzanie ww. zmian w opinii Zarządu przyczyni się do spadku rentowności 

przedsiębiorstw działających w branży odnawialnych źródeł energii oraz w przyszłości może 

również negatywnie wpłynąć na możliwości ich rozwoju. Z uwagi na powyższe Zarząd podjął 

decyzję o wstrzymaniu realizacji powyższej strategii do czasu wejścia w życie przepisów o 

odnawialnych źródłach energii w szczególności dotyczących pozwalających mieć nadzieję na 

istotne zmiany przepisów dotyczące kluczowych kwestii energii odnawialnej. Zarząd Emitenta 

w 2014 roku opracował strategie poszerzenia działalności o nowe obszary.  

 

Jak wynika z powyższego miniony rok był okresem wytężonej pracy nad dywersyfikacją 

źródeł przychodów. Przeprowadzane procesy due diligence podmiotów , których pozyskaniem  

Zarząd Spółki zajmował się w raportowanym okresie dają nadzieję na szybkie dokończenie 

opracowywanej strategii inwestycyjnej, której podstawowym założeniem jest dynamiczny 

rozwoju działalności G-ENERGY ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor gospodarki 

odpadami oraz wytwarzania alternatywnymi metodami paliw stałych i ciekłych, jak również 

ich dalszego zagospodarowania oraz niezmiernie istotnej z punktu widzenia osiągnięcia efektu 

skali założonego modelu biznesowego dystrybucji.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zamierzone przez Emitenta dysponowanie 

możliwościami oraz różnorodnymi zasobami posiadanymi przez poszczególne podmioty 

będące przedmiotem już zrealizowanych i planowanych akwizycji, ma na celu przyczynienie 
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się do skokowego wzrostu przychodów i zysków Spółki, a tym samym do znacznego 

zwiększenia wartości G-ENERGY, stanowiąc tym samym najwyższy priorytet Zarządu Emitenta 

Należy zwrócić uwagę, że realizacja projektów w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii 

jest procesem długotrwałym, koniecznym jest nie tylko nabycie odpowiednich urządzeń czy 

nieruchomości, ale należy również przeprowadzić stosowne czasochłonne badania, 

zagwarantować odpowiednią lokalizację inwestycji, a także dokonać szeregu uzgodnień, 

jednocześnie mając na uwadze ryzyko związane ze zmianami prawnymi. Zarząd wyraża 

nadzieję, że informacje w nim zawarte przyczynią się do ustabilizowania  akcjonariatu Spółki, 

ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów indywidualnych oraz realizowania podjętych 

działań dotyczących dywersyfikacji przychodów co przełoży się na wypracowanie stabilnego 

zysku netto Spółki.  

Spółka w 2014 roku kontynuowała zdecydowane kroki mające na celu utrzymywanie 

na niskim poziomie kosztów administracyjnych. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

Członek Zarządu                                                                                             Wiceprezes Zarządu 

 

/-/ Agata Słysz                                                                                               /-/ Tomasz Bujak 
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2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU G ENERGY S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO  

 

 

G Energy S.A. oświadcza, iż wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i 

dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. 

Oświadczamy także, iż dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik 

finansowy. Ponadto sprawozdanie Zarządu G Energy S.A. z działalności Emitenta zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji Emitenta oraz opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z 

prowadzoną działalnością. 

 

3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU G ENERGY S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

 

Rada Nadzorcza G Energy Spółka Akcyjna dokonała wyboru podmiotu, który przeprowadził 

badanie i ocenił sprawozdanie finansowe Spółki G Energy S.A. za 2014. rok. 

 

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest: 

 

Atestar Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 61 lok. 24, 01-031 Warszawa 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000486592, numer NIP: 525-25-727-44, wpisaną na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3918. Emitent nie 

korzystał do tej pory z usług Atestar Audyt Sp. z o.o., w Warszawie.  

 

Zarząd G Energy S.A. potwierdza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego został wybrany 

zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania 

tego sprawozdania finansowego spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezależnej 

opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

4. ZARZĄD SPÓŁKI G ENERGY S.A.  

 

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodzili: 

 

 Tomasz Gutowski – Prezes Zarządu. 

 Tomasz Bujak – Wiceprezes Zarządu 
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W skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania wchodzili: 

 

 Pan Tomasz Bujak – Wiceprezes Zarządu 

 Pani Agata Słysz – Członek Zarządu  

5. RADA NADZORCZA SPÓŁKI G ENERGY S.A.  

 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku  

oraz na dzień zatwierdzenia sprawozdania w skład Rady Nadzorczej G-Energy S.A. wchodzili: 

 

 

 Mieczysław Koch – Przewodniczący RN - (13.02.2014 r.- 31.12.2014 r.)  

 Jacek Janiszewski - Członek RN - (07.10.2014r.- 31.12.2014 r.)  

 Włodzimierz Mazurek - Członek RN - (13.02.2014 r.- 31.12.2014 r.)  

 Jacek Piechota - Członek RN - (07.10.2014r.- 31.12.2014 r.) 

 
Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku 

 

W dniu 11 lutego 2014 roku rezygnację złożyli wszyscy członkowie rady nadzorczej o czym 

spółka poinformowała w komunikatach bieżących. 

13.02.2014 r. doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej. Spółka poinformowała 

komunikatem bieżącym ASO EBI 22/2014, że przyjęte przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie zostały rezygnacje wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej 

Spółki złożone 11 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że Rada 

Nadzorcza Spółki będzie działała w składzie 5 osobowym a w jej skład powołani zostali: 

 

Pan Mieczysław Koch 

Pan Bartłomiej Mścichowski 

Pan Jan Popczyk 

Pan Włodzimierz Mazurek 

Pan Tomasz Gutowski 

 

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14.02.2014 r. dokonała podziału funkcji i na stanowisko 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Pan Mieczysław Koch, oraz na 
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stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Pan Tomasz 

Gutowski. 

8 lipca 2014 Rada Nadzorcza Emitenta podjęła także uchwałę w sprawie delegowania członka 
Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Mścichowskiego do czasowego wykonywania czynności 
Członka Zarządu Spółki jednocześnie powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta.  

9 lipca 2014 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Prof. Dr. hab. inż. Jana Popczyka z pełnienia 

funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.  

7 października 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z Rady 
Nadzorczej Emitenta Bartłomieja Mścichowskiego jednocześnie powołując w jej skład Jacka 
Janiszewskiego i Jacka Piechotę. 

14 października 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki Emitenta podjęła uchwałę w sprawie 
delegowania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gutowskiego do 
czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.  

12 listopada 2014 r Rada Nadzorcza Spółki przyjęła rezygnację Pana Tomasza Gutowskiego z 
funkcji  członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności 
Członka Zarządu Spółki powołując go jednocześnie na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta. 

 

 

6. STRUKTURA AKCJONARIATU G ENERGY S.A. NA DZIEŃ 31.12.2014 R.  

 

L.p. 
Akcjonariusz Liczba akcji Udział (%) 

1. Starhedge S.A. 8.100.000 49,85 

2. Tomasz Bujak 55.100 0,34 

3. Pozostali 8.094.900 49,81 

SUMA 16 250 000 100,00 % 
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Kapitał zakładowy G Energy S.A. 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania kapitał zakładowy wynosi 1.625.000,00 złotych i 

dzieli się na 16.250.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych /dziesięć groszy/ każda. 

 

 

7. INFORMACJA O EMITENCIE 

 

 

G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 zawiązana została w dniu 18 

października 2010 roku na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 3192/2010. 

W dniu 11 marca 2011 roku Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego –Postanowieniem  dokonał  wpisu  do  

Krajowego  Rejestru  Sądowego:  Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000380413. 

Podstawa działalności – według Polskiej Klasyfikacji Działalności posiada PKD 3511Z - 

wytwarzanie energii elektrycznej. 

 

Spółka G-Energy S.A. rozpoczęła swoją działalność w październiku 2010 roku. Działalność 

Spółki opiera się o sektor energii odnawialnej, pozyskiwanej ze źródeł naturalnych – energia 

wiatru. Działalność Spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzuje się dużym 

potencjałem rozwojowym. Wynika to z faktu, że priorytetem dzisiejszej polityki energetycznej 

Polski jest zwiększenie udziału tzw. zielonej energii w ogólnym bilansie. Obecnie na całym 

świecie realizuje się w branży energetycznej projekty w oparciu o koncepcje zrównoważonego 

rozwoju, są one również fundamentem działalności Spółki G- Energy S.A. Racjonalna 

gospodarka zasobami, jako pierwszoplanowe działanie obecnej polityki makroekonomicznej 

w sposób naturalny przekłada się na działania Emitenta. Pomimo nacisku na stymulację tego 

rynku przez instytucje rządowe oraz unijne, liczba nowo powstających podmiotów w tej 

branży jest wciąż niewystarczająca by sprostać wymaganiom. 

 

49,85

0,34

49,81

% AKCJI g-Energy S.A.

Starhedge S.A

Tomasz Bujak

Pozostali
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Sytuacja rynkowa w 2010 roku była uzasadnieniem dla podjęcia przez Spółkę działalności w 

branży energii odnawialnej. Spółka G-Energy S.A. od początku swojego istnienia jest 

ukierunkowana na tworzenie najnowocześniejszych rozwiązań ekologicznych dla branży 

energetycznej. W IV kwartale 2013 r. Emitent zakończył proces połączenia ze Spółką Hibertus 

Sp. z. o.o. 

Rok 2014 nastąpiły  zmiany w akcjonariacie oraz  poszerzenie działalności o nowe kierunki 

rozwoju. 

 

 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z 

ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem 

poszczególnych produktów, towarów i usług, (jeżeli są istotne), albo ich 

grup w sprzedaży ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku 

obrotowym.  

 

W 2014 r. w ramach działalności prowadzonej przez G Energy S.A. przychody generowane 

były z tytułu: 

 

 

 Inwestycji  na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości. 

 

 

 Informacje o zmianach rynków zbytu, w podziale na krajowe i zagraniczne 

oraz zmianach w źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w 

towary i usługi, ze wskazaniem uzależnienia od jednego lub kilku 

odbiorców i dostawców, a w przypadku, gdy udział jednego odbiorcy lub 

dostawcy osiąga, co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem – 

nazwy dostawcy lub odbiorcy, jego udziały w sprzedaży lub zaopatrzeniu 

oraz jego formalne powiązania ze Spółką.  

 

G Energy S.A. prowadzi działalność na terenie kraju nie wklucza inwestycji poza jej granicami. 

Spółka nie napotyka na większe przeszkody w zaopatrywaniu się w potrzebne materiały. 

Struktura zaopatrzenia materiałowego jest zmienna i uzależniona od realizowanych projektów 

przez Emitenta. 

 

 Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej G-Energy 

S.A., w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami oraz 

umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. 

 

Spółka nie posiada informacji o umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami. 

 Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeśli jednorazowa lub łączna 

wartość kilku transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w 
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okresie 12 miesięcy, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały 

zawarte na warunkach innych niż rynkowe. 

 

W 2014 roku Spółka G Energy S.A. nie zawarła z żadnym podmiotem transakcji na warunkach 

innych niż rynkowe. 

 

 Opis wykorzystania wpływów z emisji.  

 

W 2014 roku Emitent nie przeprowadzał emisji.  

 

 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w 

raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na 

dany rok, jeżeli poszczególne różnice przekraczają 10% wartości 

poszczególnych pozycji ostatniej prognozy przekazanej przez Spółkę.  

 

G-ENERGY S.A. nie przekazywała w roku 2014 prognoz, jednak  wskazuje, że osiągnięte przez 

Spółkę w okresie od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wyniki finansowe  nie odbiegają od 

zakładanych przez Zarząd analizy sytuacji finansowej i gospodarczej zważywszy , że rok 2014 

był rokiem intensywnej pracy nad poszukiwaniem gwarantującej wysokie zyski dywersyfikacji 

przychodów. Emitent wskazuje, że głównym czynnikiem mającym wpływ na przychody Spółki 

była sprzedaż maszyn oraz fakt nie nabycia urządzeń nowocześniejszych w okresie objętym 

raportem co wpłynęło na brak przychodów z tego źródła . Wstrzymanie tego procesu 

inwestycyjnego i wstrzymanie rozwoju działu produkcji energii elektrycznej jest skutkiem 

braku oczekiwanych uregulowań prawnych odnośnie sektora energii pozyskiwanej ze źródeł 

odnawialnych i utrzymującym się niekorzystnym stanem niepewności legislacyjnej w 

działalności Spółki. 

 

 

 Ocena zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, 

ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń oraz działań, jakie Spółka podjęła 

lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.  

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd nie widzi zagrożeń związanych z wywiązywaniem 

się z zaciągniętych zobowiązań. 

 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji 

kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z 

uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej 

działalności. 

 

Spółka wszystkie możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych zawarła we wcześniejszych 
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elementach komentarza. 

 

 Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla 

rozwoju Spółki G-Energy S.A.  

 

Czynniki zewnętrzne pozytywne:  

 

o dostęp do kapitału (Spółka notowana na NewConnect),  

o promocja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł,  

o rozproszenie branży, szansa na rozwój nowych podmiotów,  

o gwarancja zbytu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł,  

o znaczne możliwości ekspansji terytorialnej,  

o wzrost zainteresowania „zieloną” energię, „moda na ekologię”,  

o pozytywny odbiór społeczny przedsiębiorstw inwestujących w „zieloną” 

energię. 

o wykorzystanie biomasy i odpadów jako źródła energii 

o  innowacyjne technologie wytwarzania biopaliw 

 

Czynniki zewnętrzne negatywne: 

 

o zmiany regulacji prawnych dotyczących przyłączania i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, 

o niekorzystne zmiany kursów walutowych (wpływ na wartość nakładów 

inwestycyjnych oraz stopę zwrotu z inwestycji w energetykę), 

o napływ kapitału obcego – wzrost konkurencji na lokalnym rynku,  

o wystąpienie nadprodukcji energii (przerost podaży nad popytem), 

o niedostateczna infrastruktura przesyłowa uniemożliwiająca odbiór energii, 

o ograniczenie finansowania sektora energetycznego, 

o niekorzystne zmiany w długoterminowej polityce energetycznej kraju oraz 

funduszach unijnych związanych z energetyką 

o zmiana polityki udzielania pozwoleń niezbędnych do uruchamiania nowych 

instalacji energetyki odnawialnej (wzrost wymagań, wzrost kosztów uzyskania 

pozwolenia), 

o niekorzystne zmiany cen hurtowych energii elektrycznej, 

o niekorzystne zmiany w systemie podatkowym, 

o niekorzystne czynniki naturalne, np. niższa od zakładanej produktywność 

elektrowni wiatrowych spowodowana spadkiem średnich prędkości wiatru,  

o ryzyko niemożności pozyskania środków finansowych na rynku, 

niewystarczający popyt na akcje Spółki.  
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Czynniki pozytywne wewnętrzne: 

 

o elastyczny i otwarty Zarząd Przedsiębiorstwa,  

o silne zaplecze merytoryczne,  

o efektywna współpraca pomiędzy poszczególnymi działami,  

o rozproszenie akcji 

o powiązania kapitałowe i osobowe z innymi przedsiębiorstwami z branży energii 

odnawialnej i deweloperskiej, oraz innowacyjnymi przedsiębiorstwami 

wykorzystujące technologie wytwarzania biopaliw, możliwość współtworzenia 

know-how.  

o wsparcie większościowego akcjonariusza 

 

 

Czynniki negatywne wewnętrzne: 

 

 

o wrażliwość na zmiany kadrowe (wysoka specjalizacja), konieczność 

zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników,  

o krótki okres działalności Spółki,  

o rozproszenie akcji,  

o ryzyko związane z funkcjonowaniem Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu 

(możliwość wykluczenia z rynku, nałożenia kar administracyjnych, rozwiązania 

umowy z Animatorem Rynku).  

 

 Zmiany  w  podstawowych zasadach zarządzania  G  Energy S.A.  oraz w 

poziomie komputeryzacji, wspomagającej zarządzanie w Spółce. 

 

W  2014  roku    nastąpiły zmiany w  podstawowych  zasadach  zarządzania w G-Energy S.A 

 

o rozszerzenie składu Zarządu Spółki do 2 osób przez powołanie na stanowisko 

Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Bujaka 

o utworzenie w bezpośredniej podległości organizacyjnej Wiceprezesa Zarządu 

komórki organizacyjnej o nazwie Dział Informacji i Relacji Inwestorskich 

 

 Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i naturze) odrębnie 

dla osób zarządzających i nadzorujących za 2014 rok, bez względu na to 

czy były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, a w 

przypadku, gdy Spółka jest jednostką dominującą – informacje o wartości 

wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we 

władzach jednostek zależnych i stowarzyszonych. Wynagrodzenie 

Zarządu Spółki. 
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Spółka G-Energy S.A. w roku 2014 wypłaciła wynagrodzenia  osobom zarządzającym w kwocie 

70.373,04 zł. Spółka nie wypłacała wynagrodzenia osobom nadzorującym. 

 

 Wartość wszystkich niespłaconych pożyczek udzielonych przez G Energy 

S.A. osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich osobom bliskim 

(oddzielnie), a także udzielonych im gwarancji i poręczeń (oddzielnie).  

 

W 2014 roku Spółka G Energy S.A. nie udzieliła pożyczek, gwarancji ani poręczeń osobom 

zarządzającym, nadzorującym i ich osobom bliskim. 

 

 Określenie łącznej liczby wszystkich akcji G Energy S.A. oraz akcji i 

udziałów w jednostkach Spółki G Energy S.A. będących w posiadaniu 

osób zarządzających i nadzorujących. 

 

Wg. wiedzy Zarządu Spółki G Energy S.A. Prezes Zarządu oraz, członkowie Rady Nadzorczej na 

dzień sporządzenia niniejszej informacji nie posiadają akcji spółki. Wiceprezes Zarządu pan 

Tomasz Bujak posiadał 55 100 akcji. 

 

 Informacje o znanych Spółce zawartych w ciągu ostatniego roku 

obrotowego umowach,  w  wyniku  których  mogą w  przyszłości nastąpić  

zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych 

akcjonariuszy G-Energy S.A. 

 

Spółka nie posiada informacji na temat istnienia umów, w wyniku, których mogą w  przyszłości  

nastąpić  zmiany  w  proporcjach  posiadanych  akcji  przez dotychczasowych akcjonariuszy G-

Energy S.A. 

 

 Informacje o zatrudnieniu w G-Energy S.A. 

 

Na dzień 31.12.2014 r. Spółka G Energy S.A. zatrudniała jednego pracownika. 

 

 Informacje na temat przychodów i wyników segmentów branżowych. 

 

W 2014 r. w ramach działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową G Energy przychody 

generowane były z tytułu: 

 

 

o Inwestycji  na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości 
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 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z 

programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki, 

w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, 

zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub 

jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie 

należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących w 

przedsiębiorstwie, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane 

w koszty, czy też wynikały z podziału zysku, w przypadku, gdy Spółka jest 

jednostką dominującą lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o 

wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we 

władzach jednostek podporządkowanych.  

 

W Spółce na dzień sporządzenia sprawozdania nie występują programy motywacyjne lub 

premiowe oparte na kapitale Spółki.  

 

 Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące 

rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego 

stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie 

następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.  

 

Nie ma zawartych ww. umów.  
 

 Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z 

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, 

należnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania 

finansowego oraz jeżeli Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe z tytułu badania i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, dotyczącego danego roku obrotowego. 

 

Spółka G Energy S.A. zawarła w dniu 14.01.2014 r. umowę z Atestar Audyt Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, al. Jana Pawła II 61 lok. 24, 01-031 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486592, numer NIP: 525-

25-727-44, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

pod numerem 3918. Emitent nie korzystał do tej pory z usług Atestar Audyt Sp. z o.o., w 

Warszawie. 

Wynagrodzenie za badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 r., wyniosło 

4.000,00 zł netto, plus należny podatek VAT.  
 

 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają 

specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki, wraz z opisem 



152 

tych uprawnień.  

 

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia ich 

posiadaczom. Wszystkie papiery wartościowe emitowane przez Spółkę są na okaziciela bez 

dodatkowych uprawnień.  

 

 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa 

własności papierów wartościowych oraz wszelkich ograniczeń w zakresie 

wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki.  

 

Ograniczenia takie w stosunku do akcji Spółki G Energy S.A. nie występują.  

 

 Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, 

liczba i wartości nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału 

zakładowego reprezentują, cena nabycia oraz cena sprzedaży tych 

udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia. 

 

W dniu 12 lutego 2014 roku Spółka nabyła akcje własne realizując program nabycia akcji 

własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 16.12.2013r. Emitent nabył łącznie 689.000 (sześćset osiemdziesiąt 

dziewięć tysięcy akcji) akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, to 

jest o łącznej wartości nominalnej 68.900,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 

00/100) po cenie jednostkowej 1,77 zł (jeden złoty siedemdziesiąt siedem groszy) za każdą 

akcję tj. za łączną cenę 1.219.530 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset 

trzydzieści złotych 00/100). Nabycie akcji nastąpiło poza obrotem zorganizowanym. Nabyte w 

dniu 12.02.2014 r. przez Emitenta 689.000 akcji własnych Spółki, stanowi 4,24 % udziału 

kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 689.000 głosów stanowiących 4,24 

% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

W ramach programu skupu akcji własnych Emitent jest uprawniony do nabycia łącznie do 20% 

wszystkich akcji Spółki w terminie do końca roku 2016r. za łączną kwotę nie więcej niż 

2.000.000,00 zł Nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady 

Nadzorczej, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej albo w inny 

sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej 

działalności. 

W dniu 1 lipca 2014 r. Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna przekazał do publicznej wiadomości 

informacje o podjęciu działań mających na celu zbycie wszystkich akcji własnych Spółki. Jako 

uzasadnienie powyższego Zarząd G-Energy podkreślił iż planowane zbycie akcji własnych 

uwzględnia potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, kontynuację przyjętej strategii 

rozwoju opartej na planowanym rozszerzeniu działalności o czym spółka informowała m.in. w 

treści opublikowanego raportu okresowego „Raport i sprawozdanie finansowe za I kwartał 

2014 roku - Raport kwartalny G-Energy S.A.” – EBI 27/2014 oraz zamiarze dokonania transakcji 
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polegającej na objęciu udziałów lub akcji podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w 

działania operacyjne odpowiadające realizowanej strategii.  

Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna dokonał zbycia wszystkich posiadanych akcji własnych w 

czterech transzach: 

W dniu 3 i 4 czerwca 2014 r. dokonał zbycia 13.521 (trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia 

jeden) akcji własnych (Akcje), po cenie 2,00 zł za Akcję. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 

0,10 zł (10/100). Łączna wartość nominalna Akcji zbytych 3 i 4 czerwca 2014 r. wynosi 1352,10 

zł (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt dwa złotych 10/100). 

Akcje zbyte 3 i 4 czerwca 2014 r. stanowią 0,08 % udziału w kapitale zakładowym G-Energy 

S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu G-Energy S.A. i odpowiadają 13.521 

(trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) głosom na Walnym Zgromadzeniu G-

Energy S.A. 

W dniu 18 sierpnia 2014 r., Emitent dokonał w transakcji pakietowej, zbycia 15.000 (piętnaście 

tysięcy) akcji własnych (Akcje), po cenie 6,70 zł za Akcję. Wartość nominalna jednej Akcji 

wynosi 0,10 zł (10/100). Łączna wartość nominalna Akcji zbytych w dniu 18 sierpnia 2014 r. 

wynosi 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 10/100). 

Akcje zbyte w dniu 18 sierpnia 2014 r. stanowią 0,09 % udziału w kapitale zakładowym G-

Energy S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu G-Energy S.A. i odpowiadają 

15.000 (piętnaście tysięcy) głosom na Walnym Zgromadzeniu G-Energy S.A. 

W dniu 31 października 2014 r. Emitent dokonał w transakcji pakietowej zbycia 100.479 (sto 

tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji własnych (Akcje), po cenie 1,22 zł za Akcję. 

Zbycie. Zbyte akcje stanowiły 0,62 % udziału w kapitale zakładowym G-Energy S.A. i ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu G-ENERGY oraz odpowiadały 100.479 (stu tysiącom 

czterystu siedemdziesięciu dziewięciu) głosom na Walnym Zgromadzeniu G-Energy S.A. 

W dniu 17 listopada 2014 r. zawarł transakcje sprzedaży wszystkich pozostałych akcji własnych 

w ilości 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) sztuk, po cenie 2,38 zł za jedną Akcję. Zbyte 

Akcje stanowiły 3,45% udziału w kapitale zakładowym G-Energy S.A.i ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu G-Energy oraz odpowiadały 560.000 (pięciuset sześćdziesięciu 

tysiącom) głosów na Walnym Zgromadzeniu G-Energy S.A. 

Sprzedaż akcji kontynuowała proces zaangażowania, także kapitałowego, w podmioty, o 

których Emitent informował w raportach bieżących EBI nr 42/2014, 43/2014 oraz 50/2014 

opublikowanych w dniach 15 i 16 października i 18 listopada 2014 r., skutkując pozyskaniem 

1.582,9 tyś zł niezbędnej do sfinansowania celów inwestycyjnych G-Energy S.A. Docelowa 

intencja w zakresie zbycia wszystkich posiadanych akcji własnych, o której Emitent informował 

już wcześniej została zrealizowana zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami. 

Zbycie wszystkich posiadanych Akcji własnych przez G-Energy S.A. nastąpiło celem pozyskania 

środków niezbędnych do sfinansowania zakupu i objęcia udziałów podmiotu Bio Technology 

Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, której to transakcji szczegóły zostały podane w raporcie 
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bieżącym EBI nr 50. oraz przygotowania Spółki do rozszerzenia działalności zgodnie z 

nowoprzyjętą strategią. 

 Oddziały (zakłady) posiadane przez Emitenta 

 

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów. 

 

 Posiadane przez Emitenta instrumenty finansowe w zakresie:  

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów 

środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona 

jest jednostka,  

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem 

finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów 

planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość 

zabezpieczeń. 

 

 

Spółka nie posiada żadnych instrumentów finansowych. 

8. ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE 

 

 

Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczki, poręczeń i gwarancji. 

 

 Umowa pożyczki z dnia 20.10.2011 roku zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą Tomaszem 

Bujakiem a Pożyczkobiorcą G Energy S.A. na kwotę w sumie 60.000,00 złotych z 

przeznaczeniem środków czynności związane z  zakupem udziałów Spółki Bio 

Technology sp. z o.o. na okres od 20.10.2014 roku do 31.12.2014 roku. W dniu 

04.12.2014 r. została dokonana spłata w kwocie w kwocie 50.000,00 zł. 

 

 G Energy nie udzielała poręczeń. 

 

 G Energy S.A. nie udzielała gwarancji. 

 

9. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ EMITENTA 

 

 

Spółka G Energy SA zakłada dalszy rozwój w obszarach: 
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 Produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatru - w przypadku korzystnych zmian 

przepisów legislacyjnych dot. źródeł odnawialnych. 

Emitent wskazuje, iż główną działalność skupiał na produkcji i sprzedaży energii elektrycznej. 

Działalność ta polegała na produkcji energii, przy wykorzystywaniu własnych urządzeń (farmy 

wiatrowe). Proces ten był dwutorowy. Pierwszym ogniwem była odsprzedaż energii 

elektrycznej zakładowi, który dostarczał energię indywidualnym odbiorcom. Drugim ważnym 

elementem tego obszaru działalności była sprzedaż świadectw pochodzenia za 

pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Emitent po sprzedaży w III kwartale 2013 r., 

urządzeń. Spółka ciągle posiada koncesie na sprzedaż energii do 2021 roku. 

 

Zarząd Emitenta dokonuje analiz rynku energii odnawialnej oraz przygotowuje Spółkę do 

realizacji w przyszłości projektów związanych z zakupem farm wiatrowych o większej mocy i 

dalszym pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - w przypadku 

korzystnych zmian przepisów legislacyjnych dot. źródeł odnawialnych. Opóźnienia i 

przedłużanie się prace nad implementacją dyrektyw unijnych wpływają na poziom ryzyka 

regulacyjnego w Polsce. Brak jasności co do spodziewanych rozwiązań prawnych, w praktyce 

spowodował wstrzymanie wielu projektów w sektorze energetyki odnawialnej. 

 

Należy zwróć szczególną uwagę, iż ustawa o OZE wprowadza nowe zasady wsparcia 

odnawialnych źródeł energii. Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że ma za zadanie 

wypełnienie zobowiązań polityki klimatycznej Unii Europejskiej w zakresie udziału OZE w 

produkcji energii, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów wsparcia tych źródeł. W projekcie 

przewidziano odejście od dzisiejszego systemu dotowania bieżącej produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych na rzecz systemu aukcyjnego tzn. ten, kto zaoferuje najniższą cenę takiej 

energii, otrzyma gwarancję jej zakupu nawet przez 15 lat po zaoferowanej cenie 

waloryzowanej o wskaźnik inflacji. Aukcyjny system wsparcia OZE i rozliczania kosztów staje 

się tak naprawdę narzędziem etatyzacji energetyki odnawialnej. Rząd zyskuje tym samym 

pełną władzę nad OZE, co zaburza konkurencyjność rynku, ze względu na udział w nim 

energetyki korporacyjnej, co w Polsce oznacza udział skarbu państwa. 

 

Z uwagi na powyższe Zarząd Emitenta podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji powyższej 

strategii do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych oraz oceny funkcjonowania rynku 

aukcyjnego. 

 

 Realizacji i sprzedaży projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. 

 

W ramach tej działalności Spółka na lata 2016 – 2017 planuje pozyskać tereny inwestycyjne, 

na których będą realizowane elektrownie wiatrowe. Land Development to działalność mająca 

na celu przeprowadzenie formalno-prawnych procedur, jak również opracowania projektu 

budowy dla pozyskanych działek. Zakończenie działań na wczesnym etapie realizacji inwestycji 

ma na celu zbudowanie wartości dodanej, która pozwoli z zyskiem odsprzedać teren 

Inwestorom zainteresowanym realizacją tego typu przedsięwzięć. Prowadzenie działalności 
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obrotu działkami inwestycyjnymi (land development) w pierwszych latach funkcjonowania 

daje możliwość pozyskania środków na realizację własnymi zasobami dużych inwestycji, bez 

konieczności angażowania w znacznej mierze finansowania zewnętrznego. Środki pozyskane 

z obrotu ziemią zostaną wykorzystane do przeprowadzenia własnych inwestycji. Spółka nie 

wyklucza, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na kapitał, przy realizacji dużych 

inwestycji, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania. 

 

W przypadku podejmowania działalności w ramach tego punktu strategii trzeba podkreślić, że 

ze względu na wysokie koszty przygotowywania procesu inwestycyjnego to działanie będzie 

realizowane przy założeniu zakupu gruntu po atrakcyjnej cenie. 

 

Ekonomiczne uzasadnienie podjęcia działań na lata 2016 r. - 2017 r. przez Zarząd Emitenta w 

ramach tego punktu strategii będzie uzależnione oceny sytemu aukcyjnego przepisów o 

odnawialnych źródłach energii. 

 

 Doradztwo branżowe 

 

Spółka w związku z posiadanym doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć w branży energii 

odnawialnej planuje również rozwijać działalność w ramach doradztwa branżowego. Spółka 

będzie podejmować działania w celu nawiązania kontaktów z inwestorami, którzy planują 

podjąć działalność na rynku energii odnawialnych, a nie posiadają rozbudowanej wiedzy i 

zaplecza organizacyjnego. 

 

Poszukiwanie inwestorów zainteresowanych podjęciem wspólnych działań wykorzystujących 

synergię płynącą ze ścisłej kooperacji jest bardzo istotnym punktem strategii. 

 

 wytwarzanie alternatywnymi metodami przy użyciu biotechnologii paliw stałych i 

ciekłych w tym olei, oraz ich dalszego zagospodarowania 

 

w  2014 roku rozpoczęto negocjacje w celu zawarcia porozumień oraz Umów 

inwestycyjnych, w tym zaangażowania kapitałowego, dotyczących:  

1. Paliw stałych na bazie odpadów organicznych i z oczyszczalni.  

2. Paliw ciekłych na bazie  krakingu folii odpadowych.  

3. Dystrybucji i sprzedaży szeroko pojętych „olei” oraz produkcji i sprzedaży kosmetyki 

samochodowej, jak również dystrybucji pozostałych produktów około branżowych.  

4.         Prowadzenia działalności składowej, sortowniczej i przetwórczej odpadów.  

Zarząd wyraża nadzieję ze  zawarcie umów będzie służyć dynamicznemu rozwojowi 

działalności Spółki w obszarze wytwarzania paliw, jak również uzyskaniu stanu posiadania 

innowacyjnych opatentowanych technologii umożliwiających modułową budowę instalacji 

konwertujących odpady ciekłe i stałe do postaci paliw ciekłych lub stałych. Komercjalizacja  

działalności i osiągnięcie efektu jej skalowalności, będzie skutkować skokowym wzrostem 

wartości księgowej Spółki, a w ślad za tym jej kapitalizacji i wartości rynkowej w znacznie 

krótszym czasie niż organiczny wzrost wskaźników działalności opartej wyłącznie o samą 

działalność produkcyjną. W grudniu 2012 roku Sejm przyjął ustawę  o odpadach (Dz.U. 2013 
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poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), która w pewnym stopniu przystosowuje 

prawo krajowe do przepisów UE i pozwala na gospodarcze wykorzystanie przedmiotowych 

osadów. Również wyprodukowane paliwo uzyskało status paliwa odtwarzalnego i można je 

samodzielnie spalać lub współspalać z węglem. 

Współpraca z partnerami biznesowymi, którzy dokonują konwersji odpadów ciekłych i stałych 

do postaci paliw ciekłych i stałych pozwala na komercjalizację takiej działalności w oparciu o 

elastyczne podejście do ich wymagań. Dzięki niskim kosztom stałym, nowoczesnym modelu 

zarządzania, doświadczeniu oraz szybkim podejmowaniu decyzji jesteśmy w stanie 

zaoferować partnerom bezpośrednie korzyści. Cel - wzrost wolumenu sprzedaży, zasięgu 

dystrybucji oraz zakresu listy nabywanych produktów. 

 

 Zagospodarowanie osadów pościekowych 

 

Zagospodarowanie ciągle wzrastających ilości osadów ściekowych jak również tzw. balastu  po 

segregacji z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych staje się jednym z 

istotnych problemów środowiskowych naszego kraju. Ze względu na przepisy unijne, od 1 

stycznia 2016 r. będzie obowiązywał zakaz składowania osadów jak i zakaz składowania 

odpadów o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy ( wspomnianego powyżej tzw. 

balastu ). Pomimo, że obserwuje się ciągły rozwój technik i metod zagospodarowania osadów 

ściekowych, to opracowanie uniwersalnej, ekonomicznie uzasadnionej technologii ich 

skutecznej neutralizacji pozostaje ciągle sprawą otwartą.  

Opracowana technologia spółki celowej POLITERM  z siedzibą w Katowicach pozwala na 

efektywne i ekonomiczne rozwiązanie powyższego problemu. Technologia jest konwersją  

osadów    komunalnych,  tzw. balastu  po segregacji z Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych,  przeprowadzona w sposób faworyzujący  zwęglanie  mieszaniny z 

wykorzystaniem poużytkowych  poliolefin,  która pozwala na uzyskiwanie  stałego  paliwa  z  

w hydrotermalnych reakcjach zwęglania. Istotą procesu jest brak rygorystycznych wytycznych 

co do czystości frakcji wsadowej jak i  znaczny udział masowy wody. Otrzymane  paliwo stałe 

pod nazwą POLICARBON pomimo, iż produkowane jest z odpadów - spełnia wymogi  CEN – 

może stracić status odpadu, gdyż spełnia wytyczne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach  i   może  być  wprowadzane  na rynek   krajowy   i  rynek  unijny. 

Wykorzystanie na skalę przemysłową powyższej technologii z punktu widzenia ochrony 

środowiska jest dość istotne, ponieważ rozwiązuje większość problemów postępowania z 

odpadami w danym   regionie kraju . 

10.  AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

 

 

Spółka za 2014 roku poniosła stratę netto w wysokości -365 214,98 zł.  

Negatywnym czynnikiem bezpośrednio wpływającym na osiągnięte przez Spółkę wyniki 

finansowe była sprzedaż urządzeń elektrycznych do wytwarzania energii elektrycznej, 

wstrzymanie dokonywanej wymiany oraz prowadzenie działań w celu dywersyfikacji 

przychodów co wpłynęło znacząco na przychodu oraz przygotowania do uruchomienia 
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działalności pozwalającej na dywersyfikację przychodów Spółki. Emitent w raportowanym 

okresie dokonał sprzedaży akcji własnych. Po dokonanej analizie finansowej i prawnej Spółka 

kontynuuje proces zaangażowania w poszerzenie działalności w procesie dywersyfikacji 

przychodów Spółki. 

Nadto Zarząd G-ENERGY S.A. wskazuje, że głównym czynnikiem mającym wpływ na wyniki 

finansowe Spółki jest wstrzymanie decyzji o zakupie nowych urządzeń do wytwarzania energii, 

z czym związana jest uprzednia sprzedaż urządzeń do produkcji energii elektrycznej Brak 

nabycia urządzeń nowocześniejszych w okresie objętym raportem  wpłynął na przejściowe 

zahamowanie przychodów. Wstrzymanie tego procesu inwestycyjnego i wstrzymanie rozwoju 

działu produkcji energii elektrycznej jest skutkiem braku oczekiwanych uregulowań prawnych 

odnośnie sektora energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i utrzymującym się 

niekorzystnym stanem niepewności legislacyjnej, a co za tym idzie ryzyka finansowego w 

działalności Spółki. Sytuacja, która zaistniała na rynku energii odnawialnej spowodowała 

potrzebę ponownego zweryfikowania dalszej strategii rozwoju Spółki w oparciu o założenia 

opublikowanego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Obecnie Spółka 

przygotowuje program dywersyfikacji przychodów z uwzględnieniem zmian legislacyjnych. W 

grudniu 2012 roku Sejm przyjął ustawę  o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 Ustawa z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach), która w pewnym stopniu przystosowuje prawo krajowe do 

przepisów UE i pozwala na gospodarcze wykorzystanie osadów a wyprodukowane paliwo 

uzyskało status paliwa odtwarzalnego. Celem dalszego rozwoju działalności jest poszerzenie 

działalności na obszar wytwarzania paliw stałych i ciekłych, jak również ich dalszego 

zagospodarowania (m.in. przetwarzania, rafinacji, itp.) oraz dystrybucji. 

 

11.  PRACE BADAWCZE I ROZWOJOWE 

 

 

Spółka nie prowadzi takich badań.  

12.  SYTUACJA KADROWA JEDNOSTKI 

 

 

Spółka G-Energy S.A. w roku 2014 zatrudniała jednego  pracownika. 

 

Zarząd Spółki funkcjonuje obecnie w dwuosobowym  składzie, obejmującym Prezesa Zarządu 

– Pana Tomasza Gutowskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Tomasza Bujaka. Kierunki działania 

spółki i ich realizację nadzoruje powołana przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Rada Nadzorcza. 

13.  WYNAGRODZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY 

 

 

Spółka G Energy S.A. w roku 2014 nie korzystała z usług autoryzowanego doradcy  
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14.  WAŻNIEJSZE ZDARZENIA, W TYM RÓWNIEŻ INWESTYCJE, MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ 

SPÓŁKI G-ENERGY S.A., KTÓRE NASTĄPIŁY W ROKU 2014 R.  

 

 2 stycznia 2014 roku Spółka opublikowała raport bieżący informujący o połączeniu 

Emitenta ze Spółką Hibertus Sp. z o.o. w Płocku. 

 

Celem połączenia Spółek było stworzenie jednego podmiotu dysponującego skumulowanymi 

środkami finansowymi wystarczającymi do prowadzenia działalności na istotną skalę z 

korzyścią dla akcjonariuszy wszystkich łączących się Spółek. Połączenie posiadanego przez 

Spółki know-how rynkowego i dokładna diagnoza poszczególnych obszarów działania pozwoli 

osiągnąć oczekiwane strategie, zarówno operacyjne, jaki i finansowe, co przyniesie korzyść 

zarówno akcjonariuszom, jak i kontrahentom wszystkich Spółek. 

 

 14 stycznia 2014 roku Spółka poinformowała, iż do spółki wpłynęły 4 zawiadomienia: 

złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie o zbyciu akcji Emitenta złożone 

przez spółki: 1) ATLANTIS S.A. w Płocku, 2) G S.A. w Chorzowie, 3) FON S.A. w Płocku 4) 

Investment Friends Capital S.A. w Płocku, o zbyciu akcji Emitenta oraz o jednoczesnej 

zmianie stanu posiadania akcji G ENERGY S.A. w Płocku.  

 

 15 stycznia 2014 roku Spółka poinformowała, że do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia 

o nabyciu oraz pośrednim nabyciu akcji Emitenta. Spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą 

w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie zawiadomiła o nabyciu łącznie 

14.304.067 akcji Emitenta. Ponadto Pan Mariusz Patrowicz oraz Pan Damian Patrowicz 

jako podmioty dominujące wobec DAMF Invest S.A. złożyły zawiadomienia w trybie 

art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu 

akcji Emitenta wobec zwiększenia zaangażowania w Spółkę przez DAMF Invest S.A.  

 

 16 stycznia 2014 roku Spółka poinformowała o harmonogramie przekazywania 

raportów okresowych w 2014 roku, oraz w dniu 16 stycznia 2014 roku Spółka 

poinformowała, iż wobec złożenia w dniu 15.01.2014 r. przez akcjonariusza Emitenta 

spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 

wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia niniejszym zawiadamia 

o zwołaniu na dzień 11.02.2014 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 

18C.  

 

 6 lutego 2014 roku Spółka poinformowała , iż do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: 

złożone w trybie art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie o zmianie zamiarów akcjonariusza 

Emitenta złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku oraz zawiadomienia Pana 
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Damiana Patrowicz i Pana Mariusza Patrowicz. DAMF Invest S.A. w Płocku 

poinformowała, że przewiduje w najbliższym czasie zbycie wszystkich posiadanych 

akcji Spółki na rzecz Inwestorów, którzy będą rozwijać działalność oraz projekty w 

których posiadaniu jest Emitent. Zmiana zamiarów podyktowana jest przedłużającymi 

się procesami legislacyjnymi oraz niekorzystnymi planowanymi zmianami ustaw 

dotyczącymi przyszłości rynku odnawialnych źródeł energii w stosunku do strategii 

grupy DAMF INVEST SA. Jednocześnie została złożona przez DAMF INVEST S.A. 

propozycja odkupu akcji po cenie 2,16 zł - szczegóły w zawiadomieniu DAMF INVEST 

S.A. 

 

 11 lutego 2014 roku – Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport roczny 

Grupy Kapitałowej G-Energy S.A za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013 r.  

 

 11 lutego 2014 roku –rezygnację z pełnionej funkcji złożył Prezes Zarządu Jacek 

Koralewski. Rezygnację złożyli także wszyscy członkowie rady nadzorczej o czym spółka 

poinformowała w komunikatach bieżących 

 

 12 lutego 2014 roku –Emitent poinformował, iż. Spółka nabyła akcje własne realizując 

program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w uchwale 

nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.12.2013r. Emitent nabył łącznie 

689.000 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy akcji) akcji własnych, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 

68.900,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) po cenie 

jednostkowej 1,77 zł (jeden złoty siedemdziesiąt siedem groszy) za każdą akcję tj. za 

łączną cenę 1.219.530 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści 

złotych 00/100). Nabycie akcji nastąpiło poza obrotem zorganizowanym. Nabyte w 

dniu 12.02.2014 r. przez Emitenta 689.000 akcji własnych Spółki, stanowi 4,24 % 

udziału kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 689.000 głosów 

stanowiących 4,24 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta. W ramach programu skupu akcji własnych Emitent jest uprawniony do 

nabycia łącznie do 20% wszystkich akcji Spółki w terminie do końca roku 2016r. za 

łączną kwotę nie więcej niż 2.000.000,00 zł Nabyte przez Emitenta akcje własne mogą 

zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, 

bezpośredniej lub pośredniej albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki 

z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności. 

 

 13 luty 2014 roku - doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej. Spółka poinformowała 

komunikatem bieżącym ASO EBI 22/2014, że przyjęte przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie zostały rezygnacje wszystkich dotychczasowych Członków Rady 

Nadzorczej Spółki złożone 11 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
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postanowiło, że Rada Nadzorcza Spółki będzie działała w składzie 5 osobowym a w jej 

skład powołani zostali: 

 

Pan Mieczysław Koch 

Pan Bartłomiej Mścichowski 

Pan Jan Popczyk 

Pan Włodzimierz Mazurek 

Pan Tomasz Gutowski 

 

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14.02.2014 r. dokonała podziału funkcji i na stanowisko 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Pan Mieczysław Koch, oraz na 

stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Pan Tomasz 

Gutowski. 

 

 13 luty 2014 roku – URE wydał decyzję WEE/1900A/19224/W/OŁO/2014/KK  

zmieniającą z Hibertus Sp. z o.o. na ELKOP ENERGY S.A. (obecnie G-Energy S.A.) 

wystawioną dnia 30 sierpnia 2011, na mocy której koncesja na wytwarzanie energii 

elektrycznej jest udzielona na okres od 30 sierpnia 2011 do 31 sierpnia 2021. 

 

 14 luty 2014 roku - doszło do powołania przez NWZA Prezesa Zarządu Pana Grzegorza 

Figurskiego 

 

 14 luty 2014 roku - DAMF Invest S.A poinformowała, iż na wskutek sprzedaży akcji G-

Energy Energy S.A. w ramach umowy cywilnoprawnej zbyła w dniu 13 lutego 2014 roku 

14.621.077 akcji która to ilość stanowi 89,98 % udziału w kapitale zakładowym Spółki 

oraz uprawnia do oddania 14.621.077 głosów stanowiących 89,98 % udziału w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i utraciła status podmiotu 

dominującego wobec spółki G-Energy Energy S.A. i wskutek tego pośrednio zbyła 

689.000 akcji która to ilość stanowi 4,24 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 

uprawnia do oddania 689.000 głosów stanowiących 4,24 % udziału w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki  Nowym akcjonariuszem została SPECIOCUS 

LIMITED z siedzibą w Limassol na Cyprze. (SPECIOCUS) posiadająca obecnie 14.621.077 

(słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemdziesiąt 

siedem) akcji, uprawniających do 14.621.077 (czternaście milionów sześćset 

dwadzieścia jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy G-ENERGY S.A, bezpośredniego udziału w kapitale Spółki wzrósł do 89,98 

% (osiemdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt osiem setek procent) w całej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-ENERGY. 

Jednocześnie poprzez dokonanie zakupu akcji SPECIOCUS uzyskała status spółki 

dominującej w G-ENERGY S.A. których Spółka posiada akcje własne w ilości 689.000 

(sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), uprawniających do 689.000 (sześćset 
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osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z G-

ENERGY S.A., równą 4,24 % (cztery i dwadzieścia cztery setki procent) w całej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G- ENERGY, co spowodowało również 

wzrost pośredni w wysokości 4,24 % (cztery i dwadzieścia cztery setki procent) w 

akcjonariacie SPECIOCUS. Dzięki takiemu pośredniego zwiększenia udziałów w Spółce, 

SPECIOCUS posiada w sumie (bezpośrednio i pośrednio) 15.310.077 (piętnaście 

milionów trzysta dziesięć i siedemdziesiąt siedem). 

 

 5 marca 2014 roku Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy dokonał wpisu zmian Statutu 

Spółki na podstawie Uchwały nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 

dnia 11.02.2014r. kontynuowane po przerwie w dniu 13.02.2014 r (Sygnatura sprawy: 

WA.XIV NS-REJ.KRS/005156/14/480) dotyczących zmiany Firmy, siedziby oraz zmianie 

adresu Spółki. 

 

 31 marca 2014 roku - Emitent poinformował o zmianie nazwy skróconej oraz 

oznaczenia spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zarząd G-Energy S.A. 

poinformował raportem bieżącym nr 26/2014, że w związku ze zmianą firmy spółki G- 

ENERGY S.A. (PLELKPE00014) na G-ENERGY S.A., począwszy od dnia 31 marca 2014 

roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „GENRG” i oznaczeniem „GNG”., 

 

 14 maja 2014 roku Emitent opublikował raport okresowy obejmujący I kwartał 2013 r.  

 

 3 czerwca 2014 roku Emitent opublikował raport bieżący informujący o zwołaniu 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r. Ogłoszenie zawierało 

również sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.  

 

 26 czerwca 2014 roku do spółki wpłynęła informacja akcjonariusza Global Energy S.A. 

z siedzibą w Warszawie zawiadamiająca, iż na podstawie zawartych w dniu 20 czerwca 

2014 roku transakcji zwykłych sesyjnych na rynku nieregulowanym, Spółka nabyła 

łącznie 840.000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela spółki G-

Energy S.A. z Siedziba w Warszawie przy ul. Plac Defilad 1 (dalej zwanej "transakcja"). 

Zarząd Global Energy S.A. wskazuje, iż przed ww. transakcja Spółka posiadała 800.000 

(słownie: osiemset tysięcy) akcji spółki G-Energy S.A. (dalej zwanej "G-Energy"), 

uprawniających do 800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, 

stanowiących 4,92% (słownie: cztery i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy G-Energy. 

W skutek zawarcia ww. transakcji zmienił się stan posiadania akcji G-Energy przez 

Spółkę ponad próg 10%, który w jej wyniku wyniósł 1.640.000 (słownie: jeden milion 

sześćset czterdzieści tysięcy) akcji, uprawniających do 1.640.000 głosów na Walnym 
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Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 10,09% (słownie: dziesięć i 

dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. 

 

 30 czerwca 2013 roku Emitent opublikował raport bieżący informujący o uchwałach 

podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2013 r.  

 

Wybrane istotne uchwały: 

 

 Uchwałą nr 3 ZWZ zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 

2013 

 Uchwałą nr 4 ZWZ zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok  2013 

 Uchwałą nr 5 ZWZ zatwierdziło Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny 

działalności w roku 2013 

 Uchwałą nr 6 ZWZ zatwierdziło pokrycie straty netto za rok 2013 z przyszłych 

zysków Spółki 

 Uchwałą nr 7 ZWZ udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu z obowiązków 

wykonanych w 2013 roku 

 ZWZ udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków w roku 2013 

 

 3 lipca i 8 lipca 2014 roku do Spółki wpłynęła do Spółki wpłynęła informacja o 

zwiększeniu zaangażowania przez akcjonariusza Global Energy S.A. zawiadomił, iż na 

podstawie zawartych w dniu 25 czerwca 2014 roku transakcji zwykłych sesyjnych na 

rynku nieregulowanym, Spółka nabyła łącznie 750.000 (słownie: siedemset 

pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Plac Defilad 1 (dalej zwanej "transakcją"). Przed ww. transakcją Global Energy 

S.A posiadała 2.550.000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki 

G-Energy S.A. (dalej zwanej "G-Energy"), uprawniających do 2.550.000 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 15,69% (słownie: 

piętnaście i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w 

ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. 

W skutek zawarcia ww. transakcji zmienił się stan posiadania akcji G-Energy przez 

Spółkę ponad próg 20%, który w jej wyniku wyniósł 3.300.000 (słownie: trzy miliony 

trzysta tysięcy) akcji, uprawniających do 3.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 20,31% (słownie: dwadzieścia i trzydzieści jeden 

setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy.  

W skutek nabycia kolejnych 750000 akcji zmienił się stan posiadania akcji G-Energy 
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przez Global Energy S.A. ponad próg 25%, który w jej wyniku wyniósł 4.100.000 

(słownie: cztery miliony sto tysięcy) akcji, uprawniających do 4.100.000 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 25,23% (słownie: 

dwadzieścia pięć i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym oraz w 

ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. 

 

 8 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację  z funkcji Prezesa w Zarządzie 

Spółki Pana Grzegorza Figurskiego jednocześnie powierzając mu funkcję członka 

Zarządu Emitenta. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła także uchwałę w sprawie 

delegowania członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Mścichowskiego do 

czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki jednocześnie powierzając 

mu stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta. Rezygnacja Pana Grzegorza Figurskiego z 

funkcji Prezesa podyktowana była koniecznością skoncentrowania się na jednym 

segmencie działalności emitenta i jego dynamicznym rozwoju.  

 

 9 lipca 2014 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Prof. Dr. hab. inż. Jana Popczyka z 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji nie 

podano przyczyn rezygnacji. 

 

 6 sierpnia 2014 roku Zarząd STARHEDGE S.A. (dawniej Global Energy S.A.) z siedzibą w 

Warszawie  zawiadomił, iż w wyniku zawartych w dniu 30 lipca 2014 transakcji, Spółka 

nabyła łącznie 2.002.890 akcji na okaziciela spółki G-Energy S.A. z siedzibą w 

Warszawie. W skutek zawarcia ww. transakcji zmienił się stan posiadania akcji G-

Energy przez Spółkę ponad próg 33 1/3%, który w jej wyniku wyniósł 6.410.000 

(słownie: sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy) akcji, uprawniających do 6.410.000 

na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 39,45% (słownie: 

trzydzieści dziewięć i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz 

w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. 

W okresie od momentu zawarcia transakcji do momentu powstania obowiązku o ich 

zawiadomieniu nastąpiła dalsza zmiana stanu posiadania akcji G-Energy przez 

Starhedge S.A. łącznie 8.607.917 (słownie: osiem milionów sześćset siedem tysięcy 

dziewięćset siedemnaście) akcji spółki G-Energy S.A., uprawniających do 8.607.917 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 52,97% 

(słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale 

zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy G-Energy. 

 

 13 sierpnia 2014 roku Emitent opublikował raport okresowy obejmujący II kwartał 

2014 roku.   
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 31 sierpnia 2014 roku Grzegorz Figurski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka 

Zarządu G-Energy S.A. Powodem rezygnacji jest objęcie z dniem 1 września 2014 roku 

funkcji Prezesa Zarządu w Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółce posiadającej 

pakiet większościowy akcji w G-Energy S.A 

 

 10 września 2014 roku Emitent opublikował raport bieżący informujący o zwołaniu 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07.10.2014 r.  

 

 11 września 2014 roku do Emitenta wpłynęła informacja o zwiększeniu zaangażowania 

przez akcjonariusza STARHEDGE S.A., iż w wyniku zawartych od ostatniego 

zawiadomienia transakcji nabycia łącznie 3.592.083 (słownie: trzy miliony pięćset 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela (dalej zwanej 

"transakcją"), skutkującą zwiększeniem stanu posiadania powyżej poziomu 75% 

wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, odpowiadający 

12.200.000 (słownie: dwunastu milionom dwustu tysiącom) akcji uprawniających do 

12.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 

75,08% (słownie: siedemdziesiąt pięć i osiem setnych procenta) w kapitale 

zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy G-Energy. Jednocześnie do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Spółki 

SPECIOCUS LIMITED o zmniejszeniu zaangażowania w wyniku transakcji 11 września 

2014 roku do 2.230.387 akcji stanowiących 13,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy G-Energy S.A. 

 

 30 września 2014 roku Emitent poinformował, że dokonał wypowiedzenia Umowy 

zawartej w dniu 30 maja 2012 r pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim PKO BP S.A. z 

siedzibą w Warszawie o wykonywanie funkcji animatora akcji Emitenta w 

Alternatywnym Systemie Obrotu. Na mocy dokonanego wypowiedzenia, umowa z 

Domem Maklerskim PKO BP S.A. powinna zostać rozwiązana z dniem 31 października 

2014 r. Po przeprowadzonych negocjacjach z animatorem Emitent informuje, iż 

powziął informacje o jej wcześniejszym rozwiązaniu ze skutkiem na dzień 30 września 

2014 roku. Przyczyną wypowiedzenia umowy był wzrost aktywności akcjonariuszy na 

animowanych przez Dom Maklerski PKO BP S.A. papierach wartościowych oraz decyzja 

nr 38/2014 Dyrektora Działu Notowań Giełdy Papierów Wartościowych o zwolnieniu z 

obowiązku posiadania animatora akcji. Wzrost płynności jaki wystąpił na akcjach Spółki 

powoduje , że w chwili obecnej usługi animatora w niewielkim stopniu wypełniały 

warunki Umowy z animatorem. Trzymiesięczny termin wynikający z Umowy stanowił 

dodatkowy koszt działalności Emitenta , który Spółka chciała z optymalizować. 

Spółka nie wyklucza ponownego zawarcia umowy z animatorem w sytuacji gdy usługa 

ta będzie w ocenie Zarządu konieczna dla zapewnienia płynności obrotu. 
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 6 października 2014 roku Zarząd STARHEDGE S.A. zawiadomił o realizacji transakcji 

nabycia łącznie 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela 

spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie skutkującej zwiększeniem bezpośredniego 

stanu posiadania powyżej 4/5 wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy G-Energy oraz łącznej ilości udziału w głosach powyżej 90 procent 

wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy (dalej zwanej 

również "transakcją"). W wyniku realizacji ww. transakcji Spółka osiągnęła stan 

posiadania akcji G-Energy wynoszący 86,15% (słownie: osiemdziesiąt sześć i piętnaście 

setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, odpowiadający 14.000.000 (słownie: 

czternaście milionów) akcji, uprawniających do 14.000.000 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. 

 

 8 października 2014 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Spółki SPECIOCUS 

LIMITED o zmniejszeniu zaangażowania w wyniku do 311.586 akcji stanowiących 1,98% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy S.A. 

 

 8 października 2014 roku Emitent opublikował raport bieżący informujący o 

uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.10.2014 r. 

dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej. NWZA odwołało z Rady Nadzorczej 

Emitenta Bartłomieja Mścichowskiego jednocześnie powołując w jej skład Jacka 

Janiszewskiego i Jacka Piechotę. 

 

 14 października 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki Emitenta podjęła uchwałę w sprawie 

delegowania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Gutowskiego do 

czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.  

 

 14 października 2014 roku zostało zawarte „Porozumienie o Współpracy” z Zakładem 

Produkcyjno - Badawczy POLITERM siedzibą w Katowicach, dysponującym wieloletnim 

doświadczeniem i wiedzą w obszarze zagospodarowania osadów pościekowych, 

umową licencyjną na wyłączność patentu, dotyczącego sposobu wytwarzania 

biopaliwa z osadów pościekowych oraz zaawansowanym projektem budowy 

innowacyjnej instalacji, wykorzystującej charakter wody ( będącej dość istotnym 

składnikiem osadów) w warunkach podkrytycznych.  

 

 16 października 2014 roku Rada zostało zawarte „Porozumienie Realizacji Inwestycji” 

z osobą fizyczną będącym udziałowcem oraz członkiem organów podmiotów będących 

obszarem inwestycji opisanych niniejszym porozumieniem. W przedmiotowym 

porozumieniu strony wyraziły zainteresowanie rozpoczęciem współpracy w obszarze 

realizacji istniejących projektów z zakresu zagospodarowania odpadów 
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poliolefinowych, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, wspólnej budowy 

innowacyjnych instalacji „krakingujących” odpady uzyskując węglowodory ciekłe oraz 

dalszej rafinacji uzyskanych z procesu „krakingu” olei pirolitycznych do postaci różnych 

frakcji typu olei lekkich i ciężkich. 

 

 12 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki Emitenta Rada Nadzorcza G-ENERGY 

przyjęła rezygnację Pana Tomasza Gutowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej 

delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki 

jednocześnie powołała Pana Tomasza Gutowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. 

Rada Nadzorcza G-ENERGY powołała Pana Tomasza Bujaka na stanowisko Wiceprezesa 

Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza G-ENERGY na podstawie § 9 ust 3 Statutu określiła 

liczbę członków liczbę członków Zarządu na dwie osoby.  

 

 12 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki Emitenta dokonała wyboru podmiotu 

uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania 

finansowego G-ENERGY za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 

sporządzanego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku i postanowiła powierzyć 

zbadanie sprawozdania Atestar Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na 

Listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 

3918. Jednocześnie Rada Nadzorcza G-Energy S.A. upoważniła Zarząd Emitenta do 

zawarcia z w/w Biurem Biegłego Rewidenta stosownej umowy w przedmiocie 

przeprowadzenia badania wskazanego sprawozdania finansowego Emitenta. za rok 

2014. 

 

 13 listopada 2014 roku Spółka opublikowała skonsolidowany raport za III kwartał 2014 

roku 

 

 17 listopada 2014 roku Emitent zawarł ostateczne umowy nabycia (objęcia) udziałów 

w spółce kapitałowej, zarejestrowanej na terenie Polski, działającej pod firmą Bio 

Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Policach stanowiących 50 procent w kapitale 

zakładowym oraz uprawniających do 50 procent głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

ww. Spółki. Uiszczona cena za nabycie ww. udziałów wyniosła 1.332.800,00 zł (słownie: 

jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych). ), a zasadność jej 

ujawnienia wynika z istotności tej informacji dla sytuacji ekonomicznej Emitenta 

skutkującej znaczącym wzrostem kapitałów własnych G-ENERGY o czym spółka 

poinformowała raportami bieżącymi EBI 43/2014, 50/2014 oraz 52/2014. 

 

Bio Technology Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, prowadzące działalność w zakresie 

odzysku i przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych na paliwo. 

Realizowany projekt, to inwestycja typu greenfield, polegająca na stworzeniu na 
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terenie województwa zachodniopomorskiego nowoczesnego zakładu przetwórstwa 

odpadów z tworzyw sztucznych, w technologii polegającej na przetwarzaniu odpadów 

z tworzyw sztucznych, poprzez wtórne ich wykorzystanie do wytwarzania paliw 

alternatywnych. Odpady z tworzyw sztucznych, zwłaszcza z odpadów poliolefinowych 

(polietylenu (PE) i polipropylen (PP)), poddawane są tzw. procesowi krakingu 

termicznemu, polegającemu na degradacji łańcuchów polimerowych poprzez procesy 

fizykochemiczne (np. pyrolizę, zgazowanie, kraking termiczny, kraking katalityczny), 

dzięki czemu możemy otrzymać produkty niskocząsteczkowe, które stają się 

surowcami do różnych procesów chemicznych. Linia technologiczna do przetwarzania 

odpadów z tworzyw sztucznych w celu produkcji paliw alternatywnych, powstająca w 

naszym przedsiębiorstwie, w swojej unikatowej konfiguracji wykazuje innowacyjność, 

rozumianą jako kompleksowe rozwiązanie technologiczne umożliwiające uzyskiwanie 

dwóch innowacyjnych produktów gotowych (nienormowanego lekkiego oleju 

opałowego oraz turbopaliwa) bez konieczności stosowania dodatkowych procesów 

przetwórczych. W roku 2014 spółka wsparcie na realizację projektu "Budowa zakładu 

odzysku odpadów z tworzyw sztucznych" w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim 

potencjale innowacyjnym". Wartość projektu to 25 659 700,00 PLN, a kwota 

udzielonego wsparcia z Unii Europejskiej to: 10 268 250,00 PLN. 

 

 19 listopada 2014 roku Nastąpiło  spełnienie ostatniego z warunków dotyczącego 

umowy finansującej działalność operacyjną przedsiębiorstwa Eko Safe S.A. tj. 

przekazania ostatniej transzy środków, dotyczących pierwszej umowy finansującej 

działalność operacyjną przedsiębiorstwa Eko Safe S.A. z siedzibą w Policach (dalej 

„EKOSAFE") stanowiącego jeden z podmiotów określonych przez Emitenta w raporcie 

bieżącym EBI nr 43, specjalizującego się w działalności o charakterze "organizacji 

odzysku odpadów" a także budowie sortowni oraz obiektu służącego do 

zagospodarowania odpadów poliolefinowych, w tym w szczególności, ale nie 

wyłącznie, udziału i stanowienia w procesie inwestycji prowadzonej przez podmiot 

należący do Emitenta - Bio Technology Sp. z o.o. jednego z elementów strategicznych 

całego projektu budowy zakładu produkcyjnego. 

 

 28 listopada 2014 roku do Spółki wpłynęła informacja o zmniejszeniu zaangażowania 

przez akcjonariusza STARHEDGE S.A. o transakcji skutkującej zmniejszeniem w dniu 24 

listopada 2014 o więcej niż 1 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki G-

Energy S.A. z siedzibą w oraz jednocześnie o innych transakcjach powodujących zejście 

poniżej ustawowych progów 90, 75 i 50 procent w głosach na Walnym Zgromadzeniu 

spółki publicznej o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym ESPI 35/2014.  

Dokonane  w listopadzie 2014 r. transakcje skutkowały zmniejszeniem przez 

STARHEDGE stanu posiadania do 8.100.000 (słownie: osiem milionów sto tysięcy) akcji 

stanowiących 49,85% (słownie: czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt pięć setnych) 
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procenta w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu G-Energy S.A. 

 

 28 listopada 2014  roku Emitent zawarł porozumienie z podmiotem gospodarczym 

występującym w roli współuczestniczącego w przedsięwzięciu przejęcia całości 

własności spółki kapitałowej oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

zlokalizowanych w zachodniej części Polski, których łączna działalność obejmuje m.in. 

własność: 

 

 

o profesjonalnej linii sortowniczej o wydajności jednozmianowej 

udokumentowanej rozruchem gwarancyjnym 30 000 Mg/rok, na 

której oprócz sortowania odpadów selektywnie zbieranych 

prowadzony jest proces odzysku R15 

o składowiska odpadów z potencjałem dalszego poszerzenia pojemności 

do ustawowych wielkości jak również, technicznymi możliwościami 

kompostowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w 

celu ich stabilizacji przed składowaniem 

o zakładu przetwarzania odpadów komunalnych, odpadów ulegających 

biodegradacji i przekształcania odpadów opakowaniowych 

wykonanych z folii polimerowych do formy tzw. paliwa 

alternatywnego 

 

 15 grudnia 2014 roku został podpisany List Intencyjny ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o. W 

ramach zawartego Listu Intencyjnego Emitent określił zamiar doprowadzenia do 

nabycia do 100 procent udziałów przejmowanego Podmiotu. 

 

 15 grudnia 2014 r. lista uczestników NCIndex30 została uzupełniona o pakiet 2.250.000 

akcji spółki GENRG (ISIN PLELKPE00014). 

 

 

 

15. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE PO ZAKOŃCZENIU ROKU 2015 R. 

 

 

 28 stycznia 2015 roku została zawarta Umowa z Biurem Maklerskim PKO Bank Polski 

S.A. –z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15. Przedmiotem powyższej Umowy 

jest pełnienie funkcji Animatora Rynku dla instrumentów finansowych G-ENERGY S.A. 

notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) prowadzonym przez Giełdę 
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Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Celem podpisania umowy jest wypełnienie zobowiązania wynikającego z Uchwały Nr 

1426/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 

grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 

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

późn. zm.), wprowadzającej zmiany w § 9: ust. 2b - 2e. , które weszły w życie w dniu 1 

stycznia 2015 r. 

 

 3 luty 2015 roku Spółka poinformowała, iż do Spółki wpłynęła informacja o 

zmniejszeniu zaangażowania przez akcjonariusza STARHEDGE S.A.  w wyniku czego 

posiadała ona 6.993.222 (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 

tysiące dwieście dwadzieścia dwie) akcje, odpowiadające 43, 03% (słownie: 

czterdziestu trzem i trzem setnym procenta) w kapitale i głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta o czym spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI  nr. 

2/2015.  

 

 16 lutego 2015 roku Emitent opublikował raport okresowy obejmujący IV kwartał 2014 

roku.   

 

 17 lutego 2015 roku Emitent otrzymał podpisany egzemplarza aneksu do Listu 

Intencyjnego z dnia 15 grudnia 2014 roku, zawartego ze spółką Orlen Oil Sp. z o.o. dalej 

zwanej „OrlenOil”, przedmiotem którego jest przedłużenie terminu realizacji procesu 

w zakresie dojścia do skutku umowy sprzedaży udziałów spółki, której OrlenOil jest 

udziałowcem w terminie do 31.05.2015 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu. 

 

 3 marca 2015 roku podczas XXII Forum Gospodarczego „Integracja i Współpraca – 

Innowacyjność” w Toruniu Emitent podpisał warunkową umowę nabycia 40 udziałów 

spółki Improve Reserch Consulting sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł za każdy 

udział stanowiących 40 proc kapitału zakładowego spółki za łączną kwotę 1.600.000 zł. 

Płatność ustalonej ceny, a następnie przejęcie własności zakupionych udziałów przez 

spółkę G-Energy S.A. nastąpi po spełnieniu wymienionych w umowie warunków 

zawieszających zapewniających płynne przeprowadzenie transakcji i zakończenie 

inwestycji. Spółka Improve Reaserch Consulting Sp. z o.o. jest właścicielem jednostki 

organizacyjnej - Zakład Badawczo Rozwojowy Politerm, który posiada wyłączne prawo 

do patentu pn. Sposób Wytwarzania Biopaliwa z osadów pofermentacyjnych, 

zwłaszcza pościekowych, polegający na uśrednieniu wilgotnych osadów pościekowych 

i odpadów komunalnych o charakterze organicznym i połączeniu ich z odpowiednio 

rozdrobnionymi poliolefinami, a następnie poddaniu ich obróbce termicznej w 

obecności tzw. ,,żywej pary wodnej" (Nr prawa wyłącznego 218117),. Spółka posiada 
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także wyłączne prawo do innowacyjnego Know how oraz zgłoszonego wynalazku 

(P.409868) na urządzenie do wytwarzania biopaliwa z komunalnych osadów 

pościekowych, osadów i wytłoków owocowych oraz poużytkowych poliolefin. 

 

 31 marca 2015 roku  Spółka poinformowała raportem bieżącym EBI nr. 7/2015 o 

otrzymaniu Porozumienia w sprawie nabycia udziałów Spółki kapitałowej o której 

mowa w raporcie bieżącym EBI nr 1/2015, zawartego z Podmiotem posiadającym 

osobowość prawną w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej 

wszystkimi Udziałowcami dalej zwanej „Podmiotem”, przedmiotem którego jest 

deklaracja zamiarów realizacji procesu w zakresie dojścia do skutku umowy sprzedaży 

udziałów spółki kapitałowej, której Podmiot jest znaczącym udziałowcem zwanej dalej 

„Dystrybutorem”. Jednocześnie Strony deklarują działania prowadzące do 

umożliwienia dalszego rozwoju ww. Podmiotu będącego przedmiotem akwizycji, który 

w branży dystrybucji i sprzedaży szeroko pojętych „olei” oraz produkcji i sprzedaży 

chemii samochodowej, jak również dystrybucji pozostałych produktów około 

branżowych jest największym polskim dystrybutorem posiadającym przychody netto 

ze sprzedaży za rok 2014 przekraczające 130.000.000,00 zł. 

 

 16 kwietnia 2015 roku Emitent poinformował, iż do Spółki wpłynęła informacja o 

zmniejszeniu zaangażowania przez akcjonariusza STARHEDGE S.A.  odzwierciedlonego 

Transakcją, zbycia łącznie 1.697.283 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt 

siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje, w wyniku czego Starhedge S.A.  

posiada 5.400.000 (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy) akcji, odpowiadających 

33,23% (słownie: trzydziestu trzem i dwudziestu trzem setnych procent) w kapitale i 

głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o czym spółka poinformowała raportem 

bieżącym ESPI  nr. 3/2015.  

 

 17 kwietnia 2015 roku  Rada Nadzorcza Spółki przyjęła rezygnację pana Tomasza 

Gutowskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu jednocześnie uchwałą nr 6/IV/2015 

powierzyła funkcję Członka Zarządu Pani Agacie Słysz. 

 

 

16.  CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W KTÓRYM DZIAŁA. 

 

 

 

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

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

się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na 
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złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nie ujęte w 

niniejszym sprawozdaniu finansowym czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor 

powinien rozumieć, że zrealizowanie czynników ryzyka związanych z działalnością Spółki może 

mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować 

utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. Działalność oraz plany rozwojowe 

Emitenta związane są z następującymi czynnikami ryzyka opisanymi szczegółowo poniżej. 

Kolejność, w jakiej zostały przedstawione poszczególne czynniki ryzyka, nie odzwierciedla 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia, zakresu ani istotności przedstawionych ryzyk. 
 

 

 Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 

 

 

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez 

Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na 

konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym 

charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku 

pogorszenia się koniunktury gospodarczej w kraju, ze względu na czynniki zarówno 

wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji 

finansowej Emitenta, a tym samym mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. 

 

 

 Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce 

 

 

Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi 

czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych 

zaliczyć można politykę rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę 

Polityki Pieniężnej, wpływające na podaż pieniądza, wysokości stóp procentowych i kursów 

walutowych, podatki, wysokość PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i 

zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, itd. Niekorzystne 

zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć na 

działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. 

 

 Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

 

 

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta pewne ryzyko 

w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności 

regulacji z dziedzin prawa energetycznego, handlowego, podatkowego, przepisów 

regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy ubezpieczeń społecznych czy 

prawa papierów wartościowych. Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą 

obecnie proces intensywnych zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów do 
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przepisów unijnych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Emitenta i 

na jego wyniki finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z 

niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, 

organy administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące 

zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często 

niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów 

polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem 

niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele 

wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje natury administracyjno – prawnej. W 

głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z 

przepisami unijnymi czy też odmiennie interpretowanymi. 

 

 

 Ryzyko związane z funduszami unijnymi 

 

 

W związku z charakterem prowadzonej działalności, Emitent będzie ubiegał się o pozyskanie 

funduszy na rozwój Spółki ze środków unijnych. Fundusze będą w założeniu przeznaczane na 

prace badawczo-rozwojowe związane z pozyskiwaniem energii oraz paliw z różnych źródeł , 

oraz  na przygotowanie i realizację inwestycji w budowę urządzeń z tym związanych. W 

związku z faktem, że planowane działania są dopiero na etapie koncepcyjnym, istnieje 

znaczące ryzyko, że Emitent nie znajdzie odpowiedniego programu unijnego, w ramach 

którego mógłby wnioskować o dofinansowanie lub, że wybrany projekt zostanie przesunięty 

w czasie lub, że nie uda się w ten sposób pozyskać finansowania. Brak wsparcia z funduszy Unii 

Europejskiej może wpłynąć na spowolnienie rozwoju i realizacji inwestycji przez Emitenta. 

 
 

 Ryzyko związane z polskim rynkiem energii 

 

 

Rynek energii w Polsce jest rynkiem regulowanym. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest 

organem, który z mocy Ustawy Prawo Energetyczne powołany jest do wykonywania zadań z 

zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji w 

sektorze energetycznym. Do zakresu kompetencji i obowiązków Prezesa URE należy m.in. 

udzielanie, zmiana i cofanie koncesji, uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw 

energetycznych, rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami   energetycznymi   i 

odbiorcami, a także zatwierdzanie i kontrolowanie taryf przedsiębiorstw energetycznych pod 

kątem ich zgodności z zasadami określonymi w przepisach, w szczególności z zasadą ochrony 

odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen. Prezes URE ma prawo nakładać kary na 

przedsiębiorstwa koncesjonowane. Istnieje ryzyko, iż URE naliczy kary związane z działalnością 

koncesjonowaną lub zmieni czy cofnie koncesję. Emitent stara się ograniczyć takie ryzyko 

dzięki efektywnym rozwiązaniom technologicznym. 
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 Ryzyko związane z systemem podatkowym 

 

 

Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które dodatkowo 

sformułowane są w sposób nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni. 

Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy 

skarbowe jak i orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych 

stanowisk. Wszystko to sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki 

działające w bardziej stabilnych systemach podatkowych. W przypadku zaistnienia 

okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą interpretację przepisów podatkowych 

odmienną od przyjętej przez Emitenta, a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania 

podatkowego, może mieć to negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację 

finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju. 

 

 

 Ryzyko związane z kursem walut 

 

 

Emitent narażony jest na ryzyko zwiększenia kosztów związanych z zakupem urządzeń 

energetycznych z uwagi na podpisywanie umów z dostawcami w walucie obcej, jaką jest Euro. 

Niestabilny kurs Euro może wpłynąć na wzrost ceny zakupu urządzeń do produkcji energii z 

odnawialnych źródeł. Ryzyko to jest szczególnie istotne gdy strumienie pieniężne projektu 

(wpływy i wydatki) są denominowane w różnych walutach, co ma miejsce w przypadku 

podpisania umowy z dostawcą lub generalnym wykonawcą w obcej walucie, zaś realizacji 

przychodów z działalności operacyjnej (produkcja i sprzedaż energii) w walucie krajowej. 

Osłabianie się kursu złotego może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

 

 Ryzyko siły wyższej 

 

 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne 

lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze 

gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na finansową 

efektywność przedsięwzięć realizowanych przez Emitenta. 

 

 

 Ryzyko związane z krótką historią działalności Emitenta 

 

 

Spółka G- Energy S.A. została założona w październiku 2010 r. Ze względu na krótką historię 

działalności Emitenta jego rozpoznawalność na rynku polskim jest niewielka, co wiąże się 

również z brakiem ugruntowanej pozycji rynkowej. Istnieje więc ryzyko, że Spółka nie osiągnie 

na rynku oczekiwanej pozycji i nie będzie w stanie zrealizować swoich planów strategiczno – 
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finansowych. Spółka jest obecna na rynku od niedawna, istnieje niepewność w kwestii 

oszacowania kosztów wytworzenia przyszłych produktów i usług Spółki oraz innych 

generowanych przez Spółkę kosztów, w powiązaniu z brakiem możliwości precyzyjnego 

zaplanowania uzyskiwanych przychodów. 

 

 

 Ryzyko związane z kadrą menedżerską Emitenta 

 

 

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera jakość pracy kierownictwa. Emitent nie może 

zapewnić, że ewentualna utrata niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć 

negatywnego wpływu na działalność, sytuację finansową i wyniki Emitenta. Wraz z odejściem 

kluczowych osób z kierownictwa, Emitent mógłby zostać pozbawiony personelu 

posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Należy 

zwrócić uwagę, że Emitent jest podmiotem gospodarczym o stosunkowo niewielkich 

rozmiarach, czego konsekwencją jest niezatrudnianie przez Emitenta pracowników i 

korzystanie przy wykonywaniu specjalistycznych zadań z usług firm zewnętrznych. W 

przypadku utraty tych specjalistów przez Spółkę istnieje ryzyko pogorszenia się jakości i 

terminowości świadczonych usług. W efekcie może to skutkować pogorszeniem się warunków 

przyszłych kontraktów i w związku z tym obniżeniem planowanych zysków Spółki. 

 

 

 Ryzyko związane z sytuacją na rynku pracy i trudnościami w 

pozyskaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników  

 

 

Czynnikiem mogącym mieć znaczący wpływ na uzyskiwane przez Emitenta wyniki finansowe 

jest trudna sytuacja na rynku pracy a w szczególności potencjalne trudności z jakimi może 

borykać się Spółka przy pozyskaniu wysoko wykwalifikowanej kadry, bezpośrednio 

odpowiedzialnej za obsługę i eksploatację elektrowni wiatrowych. Istnieje ryzyko, że 

niedostępność kluczowych pracowników będzie miało negatywny wpływ na realizację 

prowadzonych przez Spółkę projektów oraz zapewnienie przez Emitenta odpowiedniej jakości 

i zakresu usług, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową 

Spółki oraz na osiągniecie zaplanowanych wyników. 

 

 

 Ryzyko związane z udzielaniem warunków przyłączenia 

 

 

Art. 7 ust. 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne stanowi, iż do wniosku 

o określenie warunków przyłączenia podmiot, który ubiega się o przyłączenie źródła do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kW, powinien załączyć wypis i 

wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo w przypadku braku 
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takiego planu decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przepis ten 

ogranicza działania zmierzające do rezerwowania mocy przyłączeniowej dla budowanych farm 

wiatrowych. Pomimo wyraźnego uprzywilejowania przez ustawodawcę inwestycji w 

odnawialne źródła energii ustawowe regulacje odnoszące się do procedury przyłączeniowej 

nie są wystarczająco przejrzyste. Operatorzy sieci dystrybucyjnych bardzo często interpretują 

przepisy prawne na niekorzyść inwestora. Ryzyko to może zostać zmniejszone przez 

nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Projekt nowelizacji zakładający, iż zamiast wypisu i 

wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można dołączyć studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, został uchwalony przez Sejm 

dnia 15 lipca 2011 roku. Zmiana ta, jeśli zostanie uchwalona również przez Senat i podpisana 

przez Prezydenta, skutecznie skróciłaby okres postępowania administracyjnego i 

ograniczyłaby koszty ponoszone przez inwestora w przypadku, gdy dla danej nieruchomości 

nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 Ryzyko związane z wysokością opłat za przyłączenie do sieci oraz 

obowiązkiem zapłaty zaliczek na uzyskanie warunków technicznych 

przyłączenia 

 

 

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne art. 7 ust. 8 pkt. 3 

stanowi, iż za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw 

energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii 

pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację 

przyłączenia, z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej zainstalowanej 

nie wyższej niż 5 MW oraz jednostki kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 

MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych 

nakładów. W takiej sytuacji rzeczywisty koszt przyłączenia do sieci uzależniony jest od 

lokalizacji elektrowni. Im elektrownia zlokalizowana jest bliżej sieci, tym wykonanie 

przyłączenia jest mniej skomplikowane, a nakłady na jego wykonanie są mniejsze. Ponadto, 

zgodnie z art. 7 ust. 8a tej ustawy, podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kW wnosi zaliczkę na poczet 

opłaty za przyłączenie do sieci, w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej, czyli 

30 tys. zł za 1 MW (z jednoczesnym ograniczeniem maksymalnej wysokości zaliczki do kwoty 

3 mln zł). 

 

Emitent dostrzega potencjalne ryzyko związane z koniecznością zabezpieczenia odpowiednio 

wysokich środków finansowych, jakie należałoby przeznaczyć na zapłatę „zaliczek”, co w 

przypadku farmy o przykładowej mocy 10 MW stanowiłoby znaczny wydatek. 

 

 

 Ryzyko związane z obowiązkiem przygotowania ekspertyzy 

przyłączenia do sieci przez operatora sieci 
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Jednym z istotnych elementów procesu realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii jest 

uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, które są ważne 

przez okres dwóch lat, a następnie zawarcie umowy przyłączeniowej z operatorem systemu 

przesyłowego. Zakres czynności, jakie przedsiębiorca musi podjąć na etapie procedury 

uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci, zależy od wysokości napięcia znamionowego 

sieci, do której przyłączenie powinno nastąpić. Jeżeli więc inwestor ubiega się o przyłączenie 

do sieci o napięciu znamionowym wyższym lub równym 110 kV, ma on obowiązek wykonania 

ekspertyzy wpływu przyłączenia instalacji na krajowy system elektroenergetyczny. 

 

Jednakże rozpatrywanie poszczególnych wniosków przez operatorów sieci nie jest 

prowadzone w jednolity sposób. Operatorzy często wymagają od inwestorów sporządzenia 

ekspertyzy z uwzględnieniem prawie nierealnych do spełnienia wariantów i sytuacji. 

Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których operator sieci żąda sporządzenia ekspertyzy przy 

założeniu, że do sieci oprócz danej elektrowni wiatrowej zostaną przyłączone inne w danym 

rejonie planowane parki elektrowni wiatrowych. Może to powodować dodatkowe i 

niepotrzebne koszty oraz przedłużanie procesu inwestycyjnego. Ponadto, wynikający z analizy 

wpływ przyłączonego kompleksu urządzeń wiatrowych na parametry energii elektrycznej w 

sieci, nierzadko odbiega od zastanego stanu faktycznego. Problem w tym zakresie pojawia się 

już na etapie koncepcyjnym realizacji danego projektu, gdyż brak jest możliwości uzyskania u 

operatora informacji o bieżącym stanie interesującego węzła elektroenergetycznego. Z uwagi 

na fakt, iż w projekcie nowelizacji przepisów prawa energetycznego istnieje zapis nakładający 

na operatorów sieci obowiązek wydania opinii o warunkach przyłączenia w terminie 150 dni, 

przy czym termin ten liczony jest od dnia złożenia wniosku, Emitent dostrzega ryzyko, iż 

operatorzy sieci nie będą w stanie wydać decyzji w terminie. Obecnie termin oczekiwania na 

przedmiotową ekspertyzę wynosi ok.10 miesięcy. Wydłużanie terminu oczekiwania na 

przedmiotową opinię może negatywnie wpłynąć na terminowość przygotowywania i realizacji 

projektów energetycznych przez Emitenta. 

 
 

 Ryzyko związane z inwestycjami 

 

 

Emitent w ramach realizacji przyjętej strategii rozwoju dokonuje inwestycji w spółki związane 

z produkcją energii odnawialnej oraz produkcji paliw z wykorzystaniem odpadów. Część 

spółek, w które Emitent dokonał inwestycji, są spółkami  nie notowanymi na Rynku 

Kapitałowym charakteryzującym się brakiem płynności oraz trudnością wyjścia z inwestycji w 

przypadku niskiej rentowności , czy braku zysku z inwestycji. 

 

 

 Ryzyko obniżenia skłonności banków do udzielania finansowania 

na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii  
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Projekty energetyczne ora projekty do pozyskiwania paliwa z odpadów to przedsięwzięcia 

przede wszystkim czasochłonne i kapitałochłonne. W związku z planami zwiększania skali 

działalności, Emitent planuje w przyszłości finansować swoją działalność wykorzystując 

kapitały obce. Istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian w branży energetycznej, które 

mogą spowodować, że instytucje kredytowe będą w mniejszym stopniu zainteresowane tego 

typu przedsięwzięciami. Również wzmożony popyt na kredyty finansujące przedsięwzięcia 

energetyczne może być powodem zaostrzenia kryteriów jego udzielania lub wzrostu marż. 

Przyczynić się to może do zwiększenia trudności w uzyskaniu finansowania przez G-Energy 

S.A., bądź wydłużenia czasu, który potrzebny jest do jego otrzymania. Ryzyko to może wpłynąć 

na znaczne ograniczenie perspektyw rozwoju Emitenta i możliwości realizacji nowych 

inwestycji. 

 

 

 Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju 

 

 

Na główne czynniki determinujące strategię rozwoju Spółki składały się: zakup elektrowni 

wiatrowych i rozbudowa elektrowni wiatrowych małej i średniej mocy oraz rozszerzenie 

działalności o budowę kolejnych elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 20 MW 

usytuowanych głównie w województwie pomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Wszystkie 

plany związane są z koniecznością pozyskania kapitału. Brak źródeł pozyskiwania kapitału 

może powodować opóźnienie bądź rezygnację przez Emitenta z realizacji poszczególnych 

celów strategicznych. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji strategii rozwoju Emitent 

będzie dokonywał szeregowania inwestycji od najważniejszych dla Spółki do mniej ważnych, 

przy czym kryterium stopnia powodzenia inwestycji będzie oczekiwana stopa zwrotu. Tego 

rodzaju optymalizacja wymaga całościowego podejścia do wszystkich inwestycji, które 

zapewni maksymalizację celów strategicznych Emitenta poprzez wybranie optymalnego 

zbioru projektów, który zapewni maksymalizację zysku, przy akceptowalnym poziomie 

podejmowanego ryzyka i minimalnym koszcie. 

 

 

 Ryzyko związane z konkurencją 

 

 

G- Energy S.A. zamierza inwestować w podmioty zajmujące się produkcją energii odnawialnej 

– głównie farmy wiatrowe i zamierza wchłaniać podmioty, w których będzie posiadać 100% 

udziałów. W związku z obraną strategią rozwoju w przyszłości po połączeniu się z 

przejmowanymi podmiotami zamierza występować, jako samodzielny producent 

podejmujący ryzyko produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych za 

pośrednictwem elektrowni wiatrowych. W związku z tym, że rynek odnawialnych źródeł 

energii jest branżą perspektywiczną i rozwija się bardzo szybko, można spodziewać się 

nasilenia konkurencji dla Emitenta. Sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

odbywa się na preferencyjnych warunkach, ponieważ nabywca z urzędu (zgodnie z ustawą 

Prawo energetyczne) jest zobowiązany skupić każdą ilość wytworzonej energii. Niemniej 
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jednak, powstawanie konkurencyjnych dostawców prądu, takich jak elektrownie 

konwencjonalne, elektrownie biogazowe lub inne OZE może spowodować zwiększenie podaży 

prądu. Sytuacja taka skutkować może spadkiem cen energii, co – pomimo obowiązku odkupu 

energii – wpłynie niekorzystnie, na wielkość osiąganych przez Emitenta przychodów. 

Konkurencję dla Emitenta stanowią inni producenci energii, przede wszystkim 

wyspecjalizowane duże elektrownie, produkujące najtańszą energię elektryczną, 

wykorzystując głównie paliwa kopalne, ale również zakłady wytwarzające energię ze źródeł 

odnawialnych. Na dzień dzisiejszy konkurowanie z dużymi podmiotami jest bardzo trudne, 

gdyż podmioty te kontrolują rynek. Jednak przepisy dotyczące stałego zwiększania udziału 

energii odnawialnej w ogóle produkowanej energii czynią tych producentów ważnym 

partnerem, zainteresowanym współpracą w zakresie skupowania zielonych certyfikatów. 

Kolejnym zagrożeniem są zagraniczne koncerny, posiadające duże doświadczenie branżowe 

oraz znaczne nadwyżki gotówkowe, które mogą planować ekspansję na rynek polski. Może to 

mieć negatywny wpływ na konkurencyjność Spółki, możliwość pozyskiwania przez nią nowych 

klientów oraz wysokość realizowanych marż. 

 

 

 Ryzyko lokalizacji inwestycji 

 

 

Udana realizacja projektów energetyki odnawialnej, w tym budowy farm wiatrowych 

uzależniona jest w znacznym stopniu od doboru odpowiednich lokalizacji. Atrakcyjność 

potencjalnych miejsc inwestycji uzależniona jest przede wszystkim od wietrzności, czyli 

występowania wiatru o określonej charakterystyce, terenów, środowiska umożliwiających 

realizację inwestycji, a także możliwości wykorzystania i podłączenia do istniejących sieci 

energetycznych. 

Proces poszukiwania odpowiednich lokalizacji jest złożony i musi uwzględniać wszystkie 

wymienione powyżej czynniki zwiększające szanse na powodzenie realizacji inwestycji. 

Istnieje ryzyko nieodpowiedniej lokalizacji farm wiatrowych, wynikające z:  

 

a. nieprawidłowo oszacowanego potencjału energetycznego, tj. zbyt małej lub nieregularnej 

wietrzności 

 

b. usytuowania inwestycji w zbyt dużej odległości od istniejących sieci energetycznych lub 

stanu technicznego uniemożliwiającego ich prawidłowe wykorzystanie. 

 

Zła ocena opisywanego czynnika ryzyka może skutkować obniżeniem poziomu przychodów 

generowanych przez określoną farmę wiatrową, co przy danym poziomie kosztów 

operacyjnych może negatywnie wpływać na rentowność przedsięwzięcia. Spółka ogranicza 

występowanie powyższego ryzyka poprzez prowadzanie wnikliwych badań każdej wybranej 

lokalizacji, dokonywanych przez zespół ekspertów. Celem analizy jest ocena potencjału 

energetycznego danego obszaru oraz oszacowanie kosztów inwestycji stanowiące fundament 

dla późniejszego studium wykonalności przedsięwzięcia. 
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Istnieje również ryzyko, że po przeprowadzeniu badania, lokalizacja okaże się nieatrakcyjna, a 

Spółka nie będzie mogła odzyskać wydatków poniesionych na dany projekt. W celu 

ograniczenia wpływu tego ryzyka, Emitent będzie prowadzić jednocześnie kilka projektów, 

koncentrując się na tych, które są najbardziej obiecujące pod względem warunków, ryzyka, a 

także rentowności przyszłej inwestycji. Istnieje także ryzyko, że potencjalna lokalizacja będzie 

analizowana równolegle także przez inne podmioty, działające w tej samej branży, co stwarza 

zagrożenie utraty potencjalnej możliwości inwestycyjnej na rzecz konkurencji. 

 

 

 Ryzyko związane z procesem uzyskiwania pozwoleń 

 

 

Działalność Spółki opiera się w znacznym stopniu na realizacji projektów z zakresu energetyki 

odnawialnej, w realizacji których niezbędne jest uzyskanie pozwoleń, w tym: warunków 

przyłączenia do sieci energetycznej, decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę. 

Istnieje ryzyko, że wymagane prawem pozwolenia zostaną uzyskane ze znacznym 

opóźnieniem lub ich wydanie nie będzie możliwe. Może to spowodować przesunięcie realizacji 

projektu w czasie lub w skrajnym przypadku uniemożliwi jego ukończenie. Powyższe ryzyko 

jest uzależnione od wielu czynników, w tym: 

 

a. decyzji środowiskowej, która jest wydawana na postawie raportu oddziaływania na 

środowisko opierającego się na wykorzystaniu informacji dotyczących wymaganych procedur, 

a także uregulowań prawnych i technologii, 

b. projektu z warunkami zabudowy, opracowywanego zgodnie z prawem budowlanym, w 

szczególności regulacjami dotyczącymi BHP, higieny, warunków geodezyjnych i zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, 

c. Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydającego koncesję na produkcję i sprzedaż energii 

elektrycznej po zwróceniu się z odpowiednim wnioskiem przez zainteresowanego, 

d. wniosku o pozwolenie na budowę, który może być wydany po zgromadzeniu wszystkich 

stosownych dokumentów. 

 

Podstawowym czynnikiem niwelującymi omawiane ryzyka jest posiadane doświadczeniach 

osób zarządzających Spółką. 

 

 

 Ryzyko wzrostu kosztów projektu 

 

 

Ma zasadnicze znaczenie w początkowych fazach realizacji projektu, zaś zanika po przekazaniu 

obiektu do eksploatacji - polega na przekroczeniu terminów i kosztów realizacji projektu, bądź 

wykonaniu ich niezgodnie z przyjętymi założeniami. Można je ograniczyć m.in. poprzez: 

przeprowadzenie starannej analizy techniczno-ekonomicznej inwestycji, uwzględnienie w 

budżecie inwestycji rezerw na prace nieprzewidziane, uzyskanie gwarancji należytego 

wykonania inwestycji, zabezpieczających inwestora przed stratami związanymi z 
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nieterminową lub niewłaściwą realizacją inwestycji. 

 

 

 Ryzyko eksploatacji 

 

 

Wiąże się ze zmianami, w stosunku do zakładanych, kosztów produkcji i wielkości sprzedaży. 

Na jego poziom wpływają m.in.: awarie techniczne urządzeń produkcyjnych i instalacji 

przesyłowych spowodowane błędami wykonawstwa, niską jakością zastosowanych urządzeń 

lub niewłaściwą obsługą i konserwacją, wzrost kosztów transportu i zakupu paliwa ponad 

poziom, który został uwzględniony w taryfie na ciepło, zwiększone zużycie energii 

elektrycznej, surowców i materiałów, bądź większe niż zakładano straty energii podczas 

przesyłu i dystrybucji. 

 

 

 Ryzyko wahań cen hurtowych energii elektrycznej 

 

 

Ceny hurtowe energii elektrycznej zależą od wielu czynników, w tym czynników rynkowych i 

regulacyjnych. Ponieważ koszty, związane głównie z wytwarzaniem energii elektrycznej, mają 

w znacznym stopniu charakter stały, nie da się ich obniżać w  okresach spadku  cen  energii  

elektrycznej,  proekologiczne, bądź inwestując w urządzenia ochrony atmosfery. Spadek cen 

skupu energii odnawialnej może wpłynąć na pogorszenie się wyników finansowych 

osiąganych przez Emitenta. 

 

 

 Ryzyko uzyskania świadectw pochodzenia 

 

 

Wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów opłat zastępczych w przypadku nieokazania 

odpowiedniej ilości świadectw do umorzenia, oraz z planowanymi zmianami przez 

Ministerstwo Gospodarki Ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

 

Przedstawiona przez Ministerstwo Gospodarki propozycja ustawy o OZE ogranicza wsparcie 

dla trzech rodzajów źródeł, które generują łącznie 90 proc. zielonych certyfikatów. Gwałtowny 

spadek cen certyfikatów stał się przede wszystkim dużym problemem dla wytwórców energii 

odnawialnych źródeł, którzy nie zabezpieczyli sobie sprzedaży umowami długoterminowymi 

a ponoszą koszty obsługi kredytu inwestycyjnego. 

 

 

 Ryzyko związane z wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii 

elektrycznej  
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Wiąże się z niebezpieczeństwem w szczególności podczas transportu i rozładunku paliw, 

operowania ciężkim sprzętem, dostarczania energii elektrycznej do systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych. Pożary, wybuchy i awarie sieci stanowią nieodłączne ryzyko podczas pracy 

elektrowni. Wystąpienie takiego zdarzenia może mieć negatywny wpływ na wyniki Emitenta. 

 

 

 Ryzyko wygaśnięcia lub cofnięcia posiadanych koncesji 

 

Wystąpienie tego ryzyka może wpływać na ograniczenie lub uniemożliwienie prowadzenia 

podstawowej działalności w zakresie wytwarzania, dystrybucji energii elektrycznej oraz 

obrotu nią, wymagającej uzyskania koncesji udzielanych przez lokalnego regulatora, co 

wpłynie negatywnie na wyniki finansowe Emitenta. 

 

 

 Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami 

organów Emitenta 

 

 

Pomiędzy członkami organów zarządzających i nadzorczych Emitenta nie występują 

powiązania osobiste (rodzinne) 

 

 

 

 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem 

środków finansowych 

 

 

Istnieje ryzyko, że w związku z przyjętą strategią rozwoju spółki i coraz bardziej restrykcyjną 

polityką banków w zakresie kredytowania Spółka będzie musiała przeprowadzić dodatkową 

emisję lub szukać innych źródeł finansowania w celu realizacji zamierzonych celów. 

Niepozyskanie nowych źródeł finansowania, w przypadku, gdy Emitent wykorzysta dotychczas 

posiadane kapitały finansowe, mogłoby wpłynąć na spowolnienie rozwoju Emitenta. 

 

 

 Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki 

 

 

Inwestorzy chętni do nabycia akcji Spółki, powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko 

inwestycyjne na rynku kapitałowym jest o wiele wyższe od ryzyka zainwestowania w papiery 

skarbowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w związku z trudną do 

przewidzenia zmiennością kursów w krótkim i długim terminie. Inwestorzy angażujący się na 

rynku NewConnect powinni mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu notowanych tu 
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spółek oznaczać będzie jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku 

wynika ze specyficznego profilu rynku, grupującego spółki o krótkiej historii, działające na 

bardziej zmiennym i konkurencyjnym segmencie gospodarki, jakim są m.in. nowe technologie. 

 

 

 Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o 

wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu 

 

 

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect, po rozpoczęciu notowań akcji w systemie ASO, 

organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na 

okres nie dłuższy niż 3 miesiące w przypadku, gdy: 

 
o na wniosek Emitenta,  

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

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu NewConnect, 

Organizator ASO może: upomnieć Emitenta, nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości 

do 50.000 zł, zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 

wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie, jeżeli ten nie 

wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. 

Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności: 

 

o nie wypełnienia obowiązku niezwłocznego sporządzenia i przekazania 

Organizatorowi ASO na jego żądanie kopii dokumentów oraz do udzielenia 

pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak 

również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków, (§ 15a 

Regulaminu ASO), 

o nie wypełnienia obowiązku zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi 

będącemu spółką prawa handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem 

gospodarczym, w tym usługi doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub 

audytu finansowego, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta 

oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego 

wyniki dokonanej analizy oraz opinię, co do możliwości podjęcia lub kontynuowania 

przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w 

przyszłości, oraz opublikowania nie później niż w ciągu 45 dni od opublikowania 

decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu nakładającej na emitenta obowiązek 

takiego wykonania badania oraz w przypadku powzięcia przez Organizatora 

Alternatywnego Systemu uzasadnionych wątpliwości co do kresu dokonanej analizy 

lub uznania, że dokument, o którym mowa powyżej, za zawiera istotne braki, nie 

wykonanie zaleceń Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (§ 15b 
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Regulaminu ASO), obowiązki informacyjne (§ 17 i § 17a Regulaminu ASO). 

o nie zawarciu umowy z Autoryzowanym doradcą w ciągu 30 dni w przypadku, w 

ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego 

współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z 

podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy. Jeżeli 

informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, ich przekazanie może 

stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora ASO tymi 

instrumentami w alternatywnym systemie. 

 

 

Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO może wykluczyć 

instrumenty finansowe z obrotu: 

o na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym 

zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

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

o wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd 

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

zaspokojenie kosztów postępowania,  

o wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.  

o wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale 

lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu 

może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału 

(wydzielenia) albo z dniem przekształcenia  

 

Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza 

instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

o w przypadkach określonych przepisami prawa, 

o jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

o w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów  

o po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu  

o upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o 

oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w 

majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 

 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

Alternatywnego Systemu zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu ASO może zawiesić obrót tymi 

instrumentami finansowymi. 

 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: 
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o w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu 

Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie 

instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub 

wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres 

nie dłuższy niż 10 dni, 

o w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany 

w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 

inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż miesiąc.  

o w przypadku, gdy obrót danym instrumentem finansowym zagraża w sposób istotny 

prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub 

bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

powoduje naruszenie interesów inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu 

Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wyklucza z obrotu wskazane przez 

Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe.  

 

Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o 

wystąpieniu z takim żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

 

 Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę kar 

administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 

przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków 

 

 

Emitent jest notowany na rynku NewConnect i jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi. W związku z powyższym, KNF posiada kompetencję do 

nakładania na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających 

z Ustawy o ofercie publicznej (Art. 96 i Art. 97) lub Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi (Art. 176). W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. W przypadku nałożenia kary finansowej 

na Emitenta przez KNF może mieć to istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za 

dany rok obrotowy. 

 

 

 Ryzyko rozwiązania umowy z Animatorem Rynku/Market 
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Makerem lub wykluczenia Animatora Rynku/Market Makera z 

działania w alternatywnym systemie 

 

 

Zgodnie z § 18 pkt. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania 

lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku przed upływem okresu 2 lat od dnia pierwszego 

notowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku kierowanym zleceniami, a także w 

przypadku zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku w alternatywnym systemie lub 

wykluczenia go z tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z 

Animatorem Rynku  

Zgodnie z § 20 pkt. 5 w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku 

a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku w alternatywnym 

systemie lub wykluczenia go z tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może 

zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej 

umowy z Animatorem Rynku.  

W związku z Uchwałą Nr 1426/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 

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

wprowadzającej zmiany w § 9: ust. 2b - 2e. , które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. 

dotychczasowe zwolnienie Emitenta z posiadania Animatora Rynku traci ważność i Spółka w 

ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów musiała podpisać ponownie Umowę o 

świadczenie usług Animatora Rynku. 

17.  OŚWIADCZENIE G- ENERGY S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU 

KORPORACYJNEGO W ROKU OBROTOWYM 2014 R. 

 

 

Zarząd G- Energy S.A. oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności podejmował wszelkie 

możliwe starania w celu ścisłego przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 

1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki 

spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany 

dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, a obowiązujących Spółkę 

w roku obrotowym 2014. 

 

L.p. ZASADA 
TAK/

NIE 
UWAGI 

1.  Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 

politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 

tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 

TAK 

Spółka stosuje 

wszystkie zapisy 

tego punktu poza 
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technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 

szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka 

korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, 

powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 

inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu 

również nowoczesne metody komunikacji 

internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad 

walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go 

na stronie internetowej. 

zapisem i 

transmisją WZ. W 

ocenie Zarządu 

koszty związane z 

techniczną obsługą 

transmisji oraz 

rejestracji 

posiedzeń walnego 

zgromadzenia przy 

wykorzystaniu sieci 

Internet, w 

obecnej sytuacji 

Spółki nie znajdują 

uzasadnienia. 

2.  Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 

informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw 

Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  

3.  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 

zamieszcza na niej:  
 

3.1.  

 

podstawowe informacje o Spółce i jej 

działalności (strona startowa), 
TAK  

3.2.  opis działalności Emitenta ze której Emitent 

uzyskuje najwięcej wskazaniem rodzaju 

działalności, z przychodów, 

TAK  

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z 

określeniem pozycji Emitenta na tym rynku, 
TAK  

3.4. życiorysy zawodowe Członków Organów 

Spółki, 
TAK  

3.5. powzięte przez Zarząd, na podstawie 

oświadczenia Członka Rady Nadzorczej, 

informacje o powiązaniach Członka Rady 

Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 

akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 

ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, 

TAK 

W formie raportów 

EBI 

3.6. dokumenty korporacyjne Spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych Spółki, TAK  

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych 

na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami 

do tych prognoz oraz korektami do tych 

NIE 
Emitent nie 

publikuje prognoz 
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prognoz (w przypadku gdy Emitent publikuje 

prognozy), 

3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze 

wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji 

znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK  

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 

odpowiedzialna w Spółce za relacje 

inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK  

3.11. (skreślony) -  

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 

finansowych raportów okresowych, dat 

Walnych Zgromadzeń, a także spotkań z 

inwestorami i analitykami oraz konferencji 

prasowych, 

TAK 
W formie raportów 

EBI 

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, 

takich jak wypłata dywidendy, oraz innych 

zdarzeń skutkujących nabyciem lub 

ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, 

z uwzględnieniem terminów oraz zasad 

przeprowadzania tych operacji. Informacje te 

powinny być zamieszczane w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 

decyzji inwestycyjnych, 

TAK  

3.15. (skreślony) -  

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 

objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 

w trakcie Walnego Zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane pytania,  

TAK  

3.17. informację na temat powodów odwołania 

Walnego Zgromadzenia, zmiany terminu lub 

porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 

TAK  

3.18. informację o przerwie w obradach Walnego 

Zgromadzenia i powodach zarządzenia 

przerwy,  

TAK 
W formie raportów 

EBI 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym 

Spółka podpisała umowę o świadczenie usług 

Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem 

nazwy, adresu strony internetowej, numerów 

telefonicznych oraz adresu poczty 

elektronicznej Doradcy, 

TAK  
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 3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni 

funkcję animatora akcji Emitenta, 
TAK  

3.21. dokument informacyjny(prospekt emisyjny) 

Spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 

miesięcy, 

TAK  

3.22. (skreślony) -  

3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej 

powinny być zamieszczane w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. 

Emitent powinien dokonywać aktualizacji 

informacji umieszczanych na stronie 

internetowej. W przypadku pojawienia się 

nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 

istotnej zmiany informacji umieszczanych na 

stronie internetowej, aktualizacja powinna 

zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

4.  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, 

według wyboru emitenta, w języku polskim lub 

angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 

zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w 

tym samym języku, w którym następuje ich publikacja 

zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. 

TAK  

5.  Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją 

stroną korporacyjną powinna wykorzystywać 

indywidualną dla danej Spółki sekcję relacji 

inwestorskich znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE 

Aktualnie Spółka 

nie wykorzystuje 

jeszcze swojej 

sekcji relacji 

inwestorskich na 

GPWInfoStrefa.pl. 

Zarząd nie 

wyklucza przyjęcia 

tej zasady w 

przyszłości. 

6.  Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 

obowiązków wobec Emitenta. Spółka powinna 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z 

Autoryzowanym Doradcą. 

TAK  

7.  W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w 

ocenie Emitenta ma istotne znaczenie dla 

wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich 

TAK  
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obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym 

fakcie Autoryzowanego Doradcę. 

8.  Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 

Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 

informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy. 

TAK  

9.  Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  

 9.1. informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu i 

Rady Nadzorczej, 

TAK  

 9.2. informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 

Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta 

usług w każdym zakresie. 

TAK  

10.  Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni 

uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w 

składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego 

Zgromadzenia. 

TAK  

11.  Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować 

publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 

analitykami i mediami. 

NIE 

W chwili obecnej z 

uwagi na 

dotychczasowe 

doświadczenia 

Emitenta, praktyka 

ta  nie będzie 

stosowana przez 

Emitenta w sposób 

ciągły. 

12.  Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji 

akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę 

emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać 

organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed 

dniem ustalenia prawa poboru, w terminie 

umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

TAK  

13.  Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać 

zachowanie niezbędnego odstępu czasowego 

pomiędzy decyzjami powodującymi określone 

zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane 

są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń 

korporacyjnych. 

TAK  
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13a. W przypadku otrzymania przez Zarząd Emitenta od 

akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w Spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie 

określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 

czynności, do których jest zobowiązany w związku z 

organizacją i przeprowadzeniem Walnego 

Zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w 

przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 

akcjonariuszy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia na podstawie art. 400§ 3 Kodeksu 

spółek handlowych. 

TAK  

14.  Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 

wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby 

czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie 

najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 

dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy 

tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

TAK  

15.  Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 

warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 

dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

TAK  

16.  Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 

dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny 

powinien zawierać, co najmniej:  

a) informacje na temat wystąpienia tendencji i 

zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 

które w ocenie Emitenta mogą mieć w 

przyszłości istotne skutki dla kondycji 

finansowej oraz wyników finansowych 

Emitenta, 

b) zestawienie wszystkich informacji 

opublikowanych przez emitenta w trybie 

raportu bieżącego w okresie objętym 

raportem, 

c) informacje na temat realizacji celów emisji, 

jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym raportem, 

d) kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia 

NIE 

Emitent nie planuje 

publikacji raportów  

miesięcznych  ze 

względu na fakt, że 

istotne zdarzenia 

są publikowane w 

raportach 

bieżących EBI a 

raport miesięczny 

stanowi tylko ich 

powielenie i 

podsumowanie. 
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mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z 

punktu widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności 

e) daty publikacji raportów okresowych, 

planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia 

subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 

analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji 

raportu analitycznego. 

16a. W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku 

informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

(„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect”) Emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania 

raportów bieżących na rynku NewConnect, informację 

wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK  

17. (skreślony) -  

 

 

Spółka, G- Energy S.A. oświadcza, że w kolejnych latach swojej działalności zamierza 

dalej zwiększać wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie komunikacji z 

akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami. Spółka dołoży wszelkich starań, aby 

prowadzona przez nią polityka informacyjna była możliwie przejrzysta, efektywna oraz zgodna 

z zapisami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 

 

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 roku 

  

 

Członek Zarządu                                                                                             Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

/-/ Agata Słysz                                                                                                 /-/ Tomasz Bujak 
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ZAŁĄCZNIK 1 – ODPIS Z KRS 
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ZAŁĄCZNIK 2 – STATUT SPÓŁKI 

2.1. TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI 

STATUT 

G-Energy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

I. Postanowienia ogólne  

§ 1 

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą G-Energy Spółka Akcyjna.  

2. Spółka może używać skróconej nazwy G-Energy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.  

§2 

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.  

§3 

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.  

2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki 

organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.  

§4 

1. Przedmiotem działalności Spółki - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności - jest:  

(35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej,  

(35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej,  

(35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej, 

(35.14.Z) Handel energią elektryczną,  

(35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych,  

(64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,  

(68.10.2) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

(68.20.2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

(68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

(68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  

(74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

(82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,  

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu 

działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu 

państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego 

zezwolenia, zgody lub koncesji.  

3. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, 

którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta 

większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 

zakładowego.  
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§5 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

§6 

Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w "Monitorze Sądowym 

Gospodarczym". 

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE i AKCJE  

§7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.625.000,00 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) 

złotych i dzieli się na:  

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja,  

b) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.  

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane 

wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.  

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji. nowych akcji na podstawie uchwały 

Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego, może także nastąpić w drodze 

podwyższenia wartości nominalnej akcji. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo 

pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Spółka może podwyższać 

kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych.  

4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany 

do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.  

5. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, 

którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu 

Spółek Handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego  

6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów 

wymienionych wart. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych. 7. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w ten 

sposób, że akcje założycielskie serii A zostaną pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem 

Spółki.  

III. ORGANY SPÓŁKI  

§8 

Organami Spółki są:  

A) Zarząd.  

B) Rada Nadzorcza.  

C) Walne Zgromadzenie  

A. Zarząd Spółki  

§9 

1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy.  

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka 

Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem 

mandatów pozostałych członków Zarządu.  
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Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków 

Zarządu na każdą kadencję, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu 9 (dziewiątego), z 

wyjątkiem pierwszego składu Zarządu Spółki, który został powołany przez Założycieli Spółki.  

4. Rada Nadzorcza może, z ważnych przyczyn, odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed 

upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały 

Zarząd.  

§ 10 

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub 

niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 

kompetencji Zarządu.  

3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd 

Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.  

§ 11 

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w 

imieniu Spółki upoważnionych jest każdy członek Zarządu samodzielnie.  

§ 12 

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upowaznlony uchwałą Rady 

Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a 

Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze 

stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.  

§ 13 

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi 

ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.  

B. Rada Nadzorcza  

§ 14 

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy 

Przewodniczącego. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

§ 15 

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.  

2. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, 

powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem 

mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.  

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez 

Walne Zgromadzenie.  

4. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej 

Rady Nadzorczej.  

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a 

w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.  

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne. Posiedzenia 

powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może 

być zwołane w każdej chwili.  
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7. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego 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 

wniosku.  

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym 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 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec 

osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu 

komunikacji na odległość.  

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem 

innego, elektronicznego środka komunikacji, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie 

wszystkich uczestniczących na takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak 

odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego 

posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały. W takim 

przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli 

posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział 

w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za 

wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze 

pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę 

Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na 

pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb 

podejmowania uchwały. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub 

Zastępcy Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. 

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 9 i 10 nie dotyczy powołania, odwołania i 

zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz powoływania i odwoływania Przewodniczącego 

lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

11. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 

członków Rady, zgodnie z paragrafem 15 ustęp 7 i 8 powyżej oraz obecność co najmniej połowy 

członków Rady Nadzorczej.  

§ 16 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do 

szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:  

(1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków 

Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;  

(2) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;  

(3) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;  

(4) wyrażanie zgody na decyzje Zarządu Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego, zgodnie zasadami określonymi w § 7 ustęp 7 Statutu;  

(5) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;  

(6) dokonywanie corocznej, własnej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia uczestnikom Walnego 

Zgromadzenia.  
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(7) wyrażenie zgody na zbycie bądź nabycie nieruchomości nie należy do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia tylko do kompetencji Rady Nadzorczej.  

§ 17 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.  

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.  

§ 18 

Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania 

czynności nadzorczych.  

§ 19 

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość 

głosów oddanych w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej 

liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady 

Nadzorczej, zaś w jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.  

2. 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.  

3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na 

posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.  

C. Walne Zgromadzenie.  

§20 

1. Walne Zgromadzenie, zwane w Statucie "Walnym Zgromadzeniem", obraduje jako zwyczajne lub 

nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu 

roku obrotowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) 

kapitału zakładowego.  

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty 

złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 20 ustęp 3.  

5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej, lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej: (a) w przypadku, gdy Zarząd nie 

zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym paragrafie 20 ustęp 

2; lub (b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 20 ustęp 3 Zarząd nie zwołał 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym paragrafie 20 

ustęp 4.  

§ 21 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 

chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł 

sprzeciwu co do powzięcia uchwały.  

2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia.  
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3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy 

lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.  

4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi 

inaczej.  

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez 

Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie 

stanowią inaczej.  

§ 22 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:  

(1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,  

(2) połączenie lub przekształcenie Spółki,  

(3) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

(4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,  

(5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,  

(6) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,  

(7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,  

(8) zmiana Statutu Spółki,  

(9) emisja obligacji, w tym obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje,  

(10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki 

oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie,  

(11) wybór likwidatorów,  

(12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,  

(13) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,  

(14) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu;  

(15) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.  

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 22 ustęp 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają 

inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.  

§ 23 

Walne Zgromadzenia odbywają się w Płocku lub w Warszawie.  

§ 24 

Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach 

oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do 

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.  

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25 

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony 

przez Radę Nadzorczą. 
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2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane 

coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu 

kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.  

3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy 

uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do 

potrzeb fundusze celowe.  

4. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: (a) kapitał zapasowy; (b) inwestycje; 

(c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; (d) dywidendy dla akcjonariuszy; (e) inne cele 

określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin 

wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia 

uchwały.  

§ 26 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 

31 grudnia 2010 roku.  

2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. 

§ 27 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek 

handlowych. 

§ 28 

1. Założycielami Spółki są: Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie, 

Investment Friends Energy S.A z siedzibą w Płocku, Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku, Atlantis Energy 

S.A z siedzibą w Płocku, Fon S.A z siedzibą w Płocku oraz Fon Ecology S.A z siedzibą w Płocku.  

2. Założyciele zawiązują Spółkę w brzmieniu niniejszego statutu i dokonują wyboru pierwszych władz 

Spółki oraz obejmują wszystkie akcje w ten sposób, że:  

a) Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A obejmuje akcje zwykłe na okaziciela serii A w 

liczbie 1300 ( jeden tysiąc trzysta), o wartości nominalnej 500,00 zł każda akcja, cena emisyjna każdej 

akcji równa się jej wartości nominalnej,  

b) Investment Friends Energy S.A. obejmuje akcje zwykłe na' okaziciela serii A w liczbie 160 (sto 

sześćdziesiąt ), o wartości nominalnej 500,00 zł każda akcja, cena emisyjna każdej akcji równa się jej 

wartości nominalnej,  

c) Atlantis S.A. obejmuje akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 610 (sześćset dziesięć), o wartości 

nominalnej 500,00 zł każda akcja, cena emisyjna każdej akcji równa się jej wartości nominalnej,  

d) Atlantis Energy S.A. obejmuje akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 160 (sto sześćdziesiąt), o 

wartości nominalnej 500,00 zł każda akcja, cena emisyjna każdej akcji równa się jej wartości 

nominalnej,  

e) FON S.A. obejmuje akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 610 (sześćset dziesięć), o wartości 

nominalnej 500,00 zł każda akcja, cena emisyjna każdej akcji równa się jej wartości nominalnej,  

f) Fon Ecology S.A. obejmuje akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 160 (sto sześćdziesiąt), o 

wartości nominalnej 500,00 zł każda akcja, cena emisyjna każdej akcji równa się jej wartości 

nominalnej. 
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2.2. UCHWAŁY PODJĘTE W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI 

Uchwała Nr 26 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna 

z dnia 26 maja 2015 roku 

w przedmiocie zmiany statutu Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 

podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, 

co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na 

podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 22 

ust. 8 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, postanawia:  

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.725.000,00 (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć 

tysięcy) złotych i nie więcej niż 4.975.000,00 i dzieli się na: 

15.000.000,00 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda akcja,  

1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  

 nie mniej niż 100.000 i nie więcej niż 32.500.000,00 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej 

wartości nominalnej 3.250.000,00 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych)”.  

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu 

Spółki.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. 

Uchwała Nr 27  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2015 roku  

w przedmiocie rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmiany statutu Spółki  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 

podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 22 ust. 8 statutu 

Spółki postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Rozszerza się przedmiot działalności Spółki o:  

dział 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk 

surowców;  

dział 39 - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką 

odpadami; 

dział 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; 

64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 
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69.10.Z Działalność prawnicza; 

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 

2. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 4 ust 1 Statutu 

Spółki rozszerza się o przedmiot działalności wskazany w ust. 1 i uchwala się nowe brzmienie § 2 

Statutu Spółki, o treści: 

„Przedmiotem działalności Spółki – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – jest: 

(35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej, 

(35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej, 

(35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej, 

(35.14.Z) Handel energią elektryczną, 

(35.21.Z) Wytwarzanie paliw gazowych, 

dział 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk 

surowców,  

dział 39 - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką 

odpadami, 

dział 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, 

(64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 

(64.99) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

(68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

(68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, 

(68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

(68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

(69.10.Z) Działalność prawnicza,  

(70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  

(74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

(82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana.”. 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu 

Spółki. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. 

Uchwała Nr 28  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna  

z dnia 26 maja 2015 roku  

w przedmiocie zmiany statutu Spółki  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 

podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 22 ust. 8 statutu 

Spółki postanawia, co następuje:  
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§ 1 

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: 

1) w § 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje 

zamienne na akcje a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.”;  

2) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 7 i nadaje mu nową treść:  

„7. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego 

zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady 

Nadzorczej, Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.”,  

3) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 4 i nadaje mu nową treść: „zatwierdzanie dokumentów 

przedkładanych przez Zarząd Spółki.”,  

4) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 23 nadaje mu nową treść: „Walne Zgromadzenia odbywają 

się w Warszawie.”.  

§ 2 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu 

Spółki.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.” 

Uchwała Nr 30 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-ENERGY Spółka Akcyjna 

z dnia 26 maja 2015 roku 

w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji 

obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz 

zmiany statutu Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-452 kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust 1 pkt. 

9 Statutu Spółki uchwala co następuje:  

§ 1 

1. Biorąc pod uwagę, iż:  

a. praca i zaangażowanie kadry menadżerskiej Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i 

wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki; 

b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących kadrę menadżerską 

Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;  

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny 

2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, członkowie 

kadry menadżerskiej Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania obligacji subskrypcyjnych na 

akcje Spółki.  

3. Szczegółowymi celami programu motywacyjnego są:  

a. pozyskanie środków finansowych z emisji akcji z prawem poboru,  

b. zakończenie negocjacji w sprawie przejęcia co najmniej jednego podmiotu na warunkach o jakich 

mowa w komunikatach bieżących spółki w drugim najdalej trzecim kwartale 2015 roku;  

§ 2 
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1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki 

wyraża zgodę na emisję przez Spółkę:  

 1/ nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) obligacji serii A uprawniających do objęcia akcji na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru;  

2. Uprawnionymi do objęcia obligacji serii A są członkowie kadry menadżerskiej Spółki. Ustalenia 

szczegółowej listy członków kadry menadżerskiej Spółki uprawnionych do objęcia obligacji serii A oraz 

liczby obligacji serii A, które objąć mogą poszczególni członkowie kadry menadżerskiej Spółki, dokona 

- na wniosek Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele programu motywacyjnego, 

o którym mowa w §1, oraz wpływ poszczególnych członków kadry menadżerskiej Spółki na wyniki 

finansowe i wartość rynkową Spółki.  

3. Obligacje serii A będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie.   

4. Każda poszczególna obligacja serii A uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii D o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.  

5. Wykonanie praw z obligacji serii A, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku.  

6. Obligacje serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.  

7. Obligacje serii A zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie 

następujących warunków:  

1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3,  

2/ powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 zd. 2.  

8. Obligacje serii A zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2, do dnia 31 sierpnia 2015 

roku.  

9. Oświadczenie o objęciu obligacji powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia 

oferty ich nabycia przez Spółkę.  

10. Przy składaniu oferty objęcia obligacji członkom Zarządu Spółki, a także przy odbieraniu w imieniu 

Spółki oświadczeń o objęciu obligacji od członków Zarządu Spółki Spółkę reprezentować będzie Rada 

Nadzorcza, w imieniu której działać będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej.  

11. Obligacje serii A będą miały postać dokumentu. Akcje serii D będą akcjami zdematerializowanymi.  

§ 3 

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki 

wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 

100.000 zł (sto tysięcy złotych).  

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 

1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.  

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw 

do objęcia akcji serii D posiadaczom obligacji serii A.  

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D są posiadacze obligacji serii A.  

5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D upływa w dniu 31 grudnia 2015 roku.  

6. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte za wkład pieniężny.  

7. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.  

8. Akcje serii D będą zdematerializowane.  

9. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów 

wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.  
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§ 4 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii 

D, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże obligacji oraz proponowaną cenę emisyjną 

tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D w całości. 

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D wynika z 

zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii D posiadaczom obligacji subskrypcyjnych serii A 

wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do członków kadry menadżerskiej 

Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących kadrę menadżerską 

Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny 

wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, 

jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D leży w interesie 

Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie obligacji 

subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) 

za jedną akcję jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd 

Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry 

menadżerskiej Spółki, emisji obligacji subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom 

przyjęcie tejże uchwały.”  

§ 5 

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych 

warunków emisji obligacji serii A oraz akcji serii D, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone 

w niniejszej uchwale.  

§ 6 

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).  

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki.  

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

i faktycznych niezbędnych do:  

a. wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),  

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

siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki,  

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

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

których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych 

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

§ 7 

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, 

po postanowieniu oznaczonym jako „§7” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§7a”, w brzmieniu: 

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr 29 z dnia 26 maja 2015 
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podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, o kwotę nie większą niż 100.000 zł (sto tysięcy 

złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom 

obligacji serii A, z wyłączeniem prawa poboru”.  

§ 8 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu 

Spółki.  

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.”   
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ZAŁĄCZNIK 3 – FORMULARZ ZAPISU 

 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C 

G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA 

 
 

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki G-Energy S.A. z siedzibą 

w Warszawie o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej: Akcje serii C), wyemitowane na podstawie 

Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia G-Energy S.A. z dnia 26 maja 2015 r. w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z zachowaniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy (dalej: Uchwała). Warunki subskrypcji Akcji serii C określają Uchwała, 

Memorandum Informacyjne G-Energy S.A. wraz z aneksami (Memorandum), które są jedynym prawnie 

wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji serii C.  

 

1. Imię i nazwisko Subskrybenta:  

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Miejsce zamieszkania/siedziba: 

Kod pocztowy: ………………………… Miejscowość: ……………………………………….. 

Ulica: ……………………………. Numer domu: ……………… Nr mieszkania: ……………. 

3. Adres do korespondencji: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. PESEL, REGON, nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny): 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. Osoby zagraniczne (numer paszportu albo numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub 

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej): 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: 

Imię…………………………… Nazwisko ………………………………………………… 

Numer PESEL/numer paszportu…………………………………………………………….. 

7. Status dewizowy:  

□ rezydent  

□ nierezydent  

8. Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję Serii C.  

9. Typ Zapisu  

□ Zapis na podstawie posiadanych ………………………  

(słownie: …………………………………………………………………………….) 

Praw Poboru (z uwzględnieniem, iż na jedną akcję dotychczasową przypadają dwa Prawo Poboru)  

□ Zapis dodatkowy  

10. Liczba subskrybowanych Akcji Serii C …………………………………….  

(słownie:………………………………………………………………………)  
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11. Kwota wpłaty na Akcje Serii C: …………………….zł 

(słownie:……………………………………………………………………….....)  

12. Forma wpłaty na Akcje Serii C: 

□ przelew  

□ umowne potrącenie wierzytelności  

18. Numer rachunku, z którego wykonywany jest zapis:  

………………………………………………………………………………………………….. 

19. Numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków: 

………………………………………………………………………………………………….. 

20. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii 

C (np. pieczęć adresowa domu maklerskiego): 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

16. Akcje oraz Prawa do Akcji Serii C będące w obrocie publicznym zostaną zdeponowane na rachunku 

papierów wartościowych, z którego zostanie wykonane Prawo Poboru. 
 
UWAGA: 

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących inwestora 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 SKŁADAJĄCEJ ZAPIS: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Uchwały oraz Memorandum i akceptuje warunki publicznej 

oferty Akcji Serii C.  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuje jego brzmienie.  

3. Oświadczam, że akceptuje warunki subskrypcji zamkniętej przeprowadzanej w trybie oferty publicznej 

i zgadzam się na przydzielenie Akcji Serii C, zgodnie z zasadami przydziału wskazanymi w Uchwale 

i Memorandum.  

4. Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia emisji Akcji Serii C oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. 

Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 Nr 101, poz. 926) potwierdzam otrzymanie informacji, że administratorem danych jest:  

………………………………………………….. z siedzibą w……………………………(nazwa domu 

maklerskiego prowadzącego rachunek wskazany w pkt. 13).  

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie przez dom maklerski, objętych tajemnicą zawodową, 

moich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem Emitentowi, w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii C oraz że upoważniam ten podmiot do otrzymania tych 

informacji.  

 

……………………………………………. …………………………………… 

Miejsce i data złożenia zapisu Data przyjęcia zapisu 

 

……………………………………………. …………………………………… 

Czytelny podpis składającego zapis Podpis i pieczęć przyjmującego zapis  

Pieczęć adresowa POK 
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ZAŁĄCZNIK 4 – OBJAŚNIENIE DEFINICJI I SKRÓTÓW  

Akcje serii C 3.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Akcjonariusz 
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą 

osobowości prawnej, uprawniona z Akcji serii C 

ASO, Alternatywny 

System Obrotu, rynek 

NewConnect 

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, 

organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Cena emisyjna 
Cena emisyjna Akcji serii C ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie Uchwały 

nr 2/V/2015 z dnia 26 maja 2015 r. 

Dom Maklerski, 

Oferujący 
Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Doradca IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Dzień sporządzenia 

Memorandum 

Informacyjnego, dzień 

sporządzenia 

niniejszego 

Memorandum 

Informacyjnego 

Dzień, na który sporządzono i udostępniono do publicznej wiadomości 

Memorandum Informacyjne, tj. dzień 8 czerwca 2015 r. 

Emitent, Spółka G-Energy Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie 

EURO, euro Euro - Prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej 

Formularz zapisu 
Oznacza formularz zapisu na Akcje serii C dostępny na stornach internetowych 

Oferującego oraz stanowiący Załacznik nr 3 do niniejszego Memorandum 

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

Inwestor 
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą 

osobowości prawnej, składająca zapis na Akcje serii C 

KDPW 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie 

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego 

Kodeks Cywilny, KC 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 

827) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KSH 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1030, z 2014 r. poz. 265) 

Memorandum 

Informacyjne, 

Memorandum 

Niniejszy dokument sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno 

odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w  związku z ofertą 

publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu 

na rynku regulowanym (Dz.U. z 2013 r. poz.988) 

Na dzień publikacji 

Memorandum, Na 

dzień publikacji 

niniejszego 

Memorandum 

Dzień, na który sporządzono i udostępniono do publicznej wiadomości 

Memorandum Informacyjne, tj. dzień 8 czerwca 2015 r. 

Nadal, Obecnie 
Dzień, na który sporządzono i udostępniono do publicznej wiadomości 

Memorandum Informacyjne, tj. dzień 8 czerwca 2015 r. 
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Oferujący Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

Oferta Publiczna, 

Publiczna Oferta, 

Oferta 

Oferta publiczna Obligacji przeprowadzana na podstawie niniejszego 

Memorandum 

Organizator ASO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

OZE 
Odnawialne Źródła Energii w rozumieniu Ustawy o Odnawialnych Źródłach 

Energii 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęty Uchwałą Nr 147/2007 

Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z poźn. zm.) 

Rozporządzenie w 

sprawie Memorandum 

Informacyjnego 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum 

informacyjne sporządzone w  związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o 

dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 988) 

Ustawa o Obrocie 

Instrumentami 

Finansowymi, Ustawa 

o Obrocie 

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

z 2014 r. poz.94) 

Ustawa o Ochronie 

Konkurencji i 

Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 

2007 Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

Ustawa o 

Odnawialnych 

Źródłach Energii, 

Ustawa OZE 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 

478) 

Ustawa o Ofercie 

Publicznej, Ustawa o 

Ofercie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382) 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Fizycznych 

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

z 2012 nr 0 poz. 361 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Prawnych 

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

zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. z 2014 r. nr 

0 poz. 851 ) 

Ustawa o Podatku od 

Czynności 

Cywilnoprawnych 

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

(Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o 

Rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 330, 

z późn. zm.) 

Zarząd, Zarząd Spółki, 

Zarząd Emitenta 
Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie 

Złoty, zł, PLN 

Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym 

od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji 

złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 383, z późn. zm.)  

 


