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SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 1.000.000 AKCJI SERII C DO
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEW CONNECT PROWADZONYM
PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH TYM DOKUMENTEM DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU
PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. PRZEZNACZONYM GŁÓWNIE DLA
SPÓŁEK, W KTÓRYCH INWESTOWANIE MOŻE BYĆ ZWIĄZANE Z WYSOKIM RYZYKIEM INWESTYCYJNYM.
WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NIE STANOWI
DOPUSZCZENIA ANI WPROWADZENIA TYCH INSTRUMENTÓW DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM
PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (RYNKU PODSTAWOWYM LUB RÓWNOLEGŁYM).
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NOTOWANE W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU, A ICH DECYZJE INWESTYCYJNE POWINNY BYĆ POPRZEDZONE
WŁAŚCIWĄ ANALIZĄ, A TAKŻE, JEŻELI WYMAGA TEGO SYTUACJA, KONSULTACJĄ Z DORADCĄ INWESTYCYJNYM.
TREŚĆ NINIEJSZEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO NIE BYŁA ZATWIERDZANA PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI INFORMACJI W NIM ZAWARTYCH ZE STANEM
FAKTYCZNYM LUB PRZEPISAMI PRAWA.

AUTORYZOWANY DORADCA:

Copernicus Securities Spółka Akcyjna
ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa

DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO:
17 LUTEGO 2010 R.

DOKUMENT INFORMACYJNY | 1

WSTĘP – DOKUMENT INFORMACYJNY

Firma i siedziba Emitenta
Nazwa firmy:

Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj / Siedziba:

Polska / Siemianowice Śląskie

Adres:

ul. Wyzwolenia 2; 41-103 Siemianowice Śląskie

Nr telefonu / nr faksu:

+4832 35 11 320 / +4832 35 11 329

Strona www / e-mail:

www.plasmasystem.pl / biuro@plasmasystem.pl

Firma i siedziba Autoryzowanego Doradcy
Nazwa firmy:

Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa

Nr telefonu / nr faksu:

+ 48 22 44 00 100 / + 48 22 44 00 105

Strona www / e-mail:

www.copernicus.pl / info@copernicus.pl

Informacje na temat instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie
obrotu
Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
wprowadzane jest 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej
2 zł (dwa złote) każda.
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1.

CZYNNIKI RYZYKA

1.1.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA

Ryzyko związane z nasileniem się działań konkurencyjnych
Emitent prowadzi działalność w branży charakteryzującej się znikomą konkurencyjnością na rynku polskim.
Potencjał polskiego rynku jest około 30-krotnie większy od aktualnej sprzedaży realizowanej przez Spółkę i
łącznie wykorzystany w stopniu znacznie mniejszym niż 10 %. Istniejące podmioty oraz ewentualni nowi
oferenci mają ciągle ogromną przestrzeń do zagospodarowania. Dla przykładu, wielkość rynku natryskiwania
cieplnego w Niemczech wynosiła w 2006 roku, wg niezależnych publikacji, ponad 500 mln euro, co przy
uwzględnieniu stopnia rozwoju gospodarczego przekłada się na 300 mln zł w Polsce. Urządzeń do natrysku
plazmowego i naddźwiękowego w Niemczech było zainstalowanych ok. 640, w Polsce zaledwie kilka. Na rynku
niemieckim funkcjonowało ponad 400 podmiotów oferujących produkty i usługi z wykorzystaniem technologii
natrysku cieplnego, z czego ok. 90 nie zajmowało się żadną inną działalnością. Ponadto, aby uniezależnić się od
wpływu konkurencji Spółka opracowuje i zamierza wprowadzić na rynek własne chronione rozwiązania dla
energetyki i transportu szynowego. Emitent nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów z
branży, może jednak utrzymać i umacniać swoją dotychczasową pozycję na rynku, wykorzystując przewagę
technologiczną opartą na własnych chronionych rozwiązaniach, wieloletnie doświadczenie, zaufanie klientów
oraz wysokiej jakości oferowane towary i usługi.
Głównymi konkurentami Spółki na rynku są:
Firmy Flame Spray SpA z Włoch i SULZER METCO ze Szwajcarii - liderzy światowi w dziedzinie natrysków
cieplnych. Obie firmy posiadają swoje przedstawicielstwa w wielu krajach i operują na rynku globalnym. Obie
firmy swoje źródła powstania posiadają w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Firmy posiadają wieloletnie
tradycje i dysponują najbardziej zaawansowaną technologią, są liderami pod względem jakości jednak ich usługi
są bardzo drogie w porównaniu do innych firm na rynku. Ich udział w rynku polskim sprowadza się aktualnie
wyłącznie do oferowania sprzętu i materiałów do natrysku, a ponadto firmy te nie posiadają w swojej ofercie
tak specjalizowanych rozwiązań dla energetyki i transportu szynowego, co Emitent. Nie posiadają też zakładów
produkcyjnych na terenie Polski.
WSK PZL-Rzeszów S.A. jest polską firmą posiadającą największe tradycje w dziedzinie natrysków cieplnych.
Podobnie jak wcześniej opisane firmy PZL-Rzeszów specjalizuje się w obsłudze przemysłu lotniczego i nie
konkuruje swoją ofertą na rynku z Emitentem.
FIRMA RESURS Andrzej Radziszewski wcześniej Metal Science, prowadzi działalność od 1988 roku i obecnie jest
firmą rodzinną rozpoznawaną na rynku w kraju, lecz ze znacznie mniejszym potencjałem wytwórczym od
Emitenta.
Firma CERTECH z Bielska-Białej dysponuje urządzeniem do natrysku plazmowego, ale świadczy usługi głównie
dla spółki-matki i podobnie jak RESURS dysponuje znacznie mniejszymi możliwościami niż Emitent. CERTECH
sporadycznie podzleca Emitentowi prace w zakresie wykonania natrysku na większych elementach.

Ryzyko związane z sytuacją makro-ekonomiczną Polski
Obecnie w Polsce, branża, w której działa Emitent, znajduje się w momencie cyklu koniunkturalnego, który
można określić jako rynek wschodzący w fazie wzrostu.
Zarówno koniunktura jak i dekoniunktura w branżach, w których działa Spółka, ma pozytywny wpływ na
działalność Emitenta. Koniunktura pozwala na wprowadzanie innowacyjnych, jednak stosunkowo drogich
rozwiązań, jakie proponuje Spółka przy produkcji wysokiej jakości elementów maszyn i urządzeń o bardzo
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wysokich parametrach eksploatacyjnych i ponad standardowej niezawodności. Dekoniunktura zmusza klientów
Emitenta do szukania rozwiązań, które generują ewidentne oszczędności. Potwierdzeniem tego jest
dynamiczny wzrost sprzedaży w 2007 i 2008 roku oraz utrzymanie jej poziomu w 2009.
Firmy działające na rynku za granicą są częściowo związane umowami kooperacyjnymi z dużymi odbiorcami
(np. przemysł samochodowy) i są poddane silnej presji cenowej oraz odczuły dekoniunkturę w motoryzacji.
Korzystając z małego nasycenia rynku produktem oferowanym przez Emitenta tworzone są więzi kooperacyjne
ze stabilnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, dla których oferta Spółki zwiększa ich własną
konkurencyjność. Ponadto, nasycenie rynku produktami oferowanymi przez Emitenta jest niższe od 10 %. W
przypadku dużych odbiorców – jak energetyka zawodowa – decydujący wpływ na eliminację ryzyka ma unikalna
oferta Emitenta.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi
Zagrożeniem dla działalności Emitenta są zmieniające się przepisy prawne lub różne ich interpretacje.
Ewentualne zmiany przepisów prawa, w tym prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
i prawa regulującego funkcjonowanie spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym
na działalność Emitenta. Zmiany prawa polskiego związane z dostosowaniem przepisów do regulacji unijnych
mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Emitenta.
Wejście w życie nowych, istotnych dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się z problemami
interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez
organy administracji publicznej itd.
Z drugiej strony regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska (wchodzące w życie od 2016 r. nowe normy
emisji NOx) oraz bezpieczeństwo transportu szynowego (eliminacja obręczowania kół na rzecz stosowania
monobloków) wytwarzają silne zapotrzebowanie na innowacyjne produkty Spółki.

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych
Obecnie nie istnieje żadne specyficzne ryzyko związane z przepisami podatkowymi.
Emitent nie korzysta ze zwolnień podatkowych. Emitent stosuje interpretacje podatkowe, które nie odbiegają
od standardów i w ostatnim czasie nie miał problemów z wykładnią przepisów.
Jednak częste zmiany w ustawodawstwie w zakresie polityki podatkowej w Polsce mogą narazić Emitenta na
ryzyko wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawno-podatkowych, co w konsekwencji może przełożyć się
na pogorszenie jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Ryzyko wahań kursów walutowych
Emitent prowadzi działalność na rynku polskim, nie eksportuje produktów, nie występuje więc ryzyko różnic
kursowych.
Ponadto Emitent nie posiada kredytów i pożyczek w walutach obcych, aktywów denominowanych w walutach
obcych ani zamówionych aktywów rzeczowych o znacznej wartości gdzie sprzedaż będzie realizowana w
walutach obcych.
W przypadku zakupu surowców istnieje ryzyko kursowe, jednakże Emitent zabezpiecza się poprzez zawarcie
kontraktów terminowych zakupu walut tylko i wyłącznie dla konkretnych dostaw.
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1.2.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA

Ryzyko związane z zasobami ludzkimi
Ze względu na specyfikę działalności – wysoko wyspecjalizowane usługi wymagające wysokich kwalifikacji i
umiejętności pracowników – ryzyko związane z odejściem kluczowych pracowników dotyczy zarówno
wykwalifikowanej kadry zarządzającej Emitenta stanowiącej jego Zarząd, jak i kadry doświadczonych
pracowników zatrudnionych bezpośrednio w obszarze produkcji. Utrata tych pracowników mogłaby
spowodować czasową dezorganizację działalności Emitenta, przyczyniając się do przejściowego pogorszenia jej
sytuacji ekonomiczno-finansowej. Emitent minimalizuje wystąpienie tego ryzyka poprzez elastyczną politykę
warunków zatrudnienia i płac oraz systemy motywacyjne dla kluczowych pracowników. W stosunku do kadry
zarządzającej planowane jest wprowadzenie w roku 2010 trzyletniego programu motywacyjnego
zapewniającego udział tych pracowników w przyszłej strukturze akcjonariatu. W odniesieniu do pracowników
produkcyjnych, Emitent ogranicza to ryzyko poprzez utrzymywanie zatrudnienia przekraczającego bezpośrednie
potrzeby produkcyjne. W ten sposób stara się eliminować większość ryzyk związanych z utratą kluczowych
pracowników, ewentualną presją na zarobki itp. Ze względu na specyficzne umiejętności nie istnieje zagrożenie
odejścia z pracy całych grup pracowników – brak w regionie konkurencyjnych firm zainteresowanych
przejęciem kadry.
Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
Ze względu na fakt, iż głównymi odbiorcami produktów i usług Emitenta (ok. 50 % przychodów) są firmy
związane z branżą energetyczną (producenci urządzeń energetycznych i energetyka zawodowa) występuje
pewna sezonowość sprzedaży. Okres realizacji głównych inwestycji w energetyce to kwiecień-listopad
natomiast w pozostałych miesiącach wartość zleceń w tym obszarze spada. Spadek sprzedaży jest częściowo
równoważony dzięki stałemu wzrostowi zapotrzebowania na usługi Emitenta w innych branżach (m.in.
przemysł maszynowy, samochodowy, chemiczny, papierniczy i drukarski, hutniczy, wydobywczy). Również w
branży energetycznej zaczyna się obserwować bardziej równomierne zapotrzebowanie na usługi w skali roku
związane ze zmianą struktury zapotrzebowania na energię elektryczną.
Nie istnieje natomiast bezpośrednie niebezpieczeństwo znaczącego wpływu na działalność Emitenta
ewentualnej utraty jednego z odbiorców gdyż w takiej sytuacji zwolnione moce przerobowe będą w krótkim
okresie czasu zagospodarowane na inne zlecenia. W przypadku realizacji dostaw dla odbiorców z branży
maszynowej Emitent realizuje dostawy wysoko przetworzonych elementów gdzie jedynym alternatywnym
źródłem dla odbiorcy są zdecydowanie drożsi dostawcy zagraniczni.
W chwili obecnej i w najbliższych latach głównym rynkiem dla produktów Emitenta będzie branża
energetyczna, a w szczególności elektrownie, elektrociepłownie i spalarnie odpadów oraz firmy produkujące
kotły i inne urządzenia energetyczne. Emitent prowadzi również intensywne działania marketingowe w
branżach: chemicznej, hutniczej, mechanicznej.
Na popyt w branży energetycznej istotnie wpływają dyrektywy europejskie oraz przepisy dotyczące ochrony
środowiska. Unormowania prawne przenoszą się na publikowane w poszczególnych krajach dokumenty
strategiczne (w przypadku Polski np. Standardy emisyjne, NSRO, Polityka energetyczna Polski do 2025 r.,
umowy międzynarodowe).

Ryzyko związane z siłą przetargową dostawców oraz uzależnieniem Spółki od istotnych dostawców
materiałów do natrysku oraz producentów gazów technicznych
Głównymi dostawcami materiałów do natrysku w regionie są firmy: Flame Spray Technologies oraz Sulzer
Metco. Współpracą ze Spółką zainteresowane są także działające na rynku europejskim: firmy Castolin i
Hoganas. Polski rynek natryskiwania cieplnego jest widziany przez dostawców jako perspektywiczny i są oni
zainteresowani lokowaniem swoich materiałów w aplikacjach dla użytkowników końcowych. Emitent utrzymuje
dobre kontakty ze wszystkimi głównymi oferentami testując ich materiały i rozpoznając możliwości stosowania
zamienników, dlatego w przypadku podjęcia przez któregoś z dostawców decyzji o podniesieniu cen w celu
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wymuszenia wzrostu ceny produktu finalnego i rozpoczęcia świadczenia własnych usług istnieje możliwość
skorzystania z alternatywnych źródeł zaopatrzenia. Rynek gazów technicznych jest rynkiem w pełni
konkurencyjnym a ilości odbierane przez Emitenta stanowią interesujący wolumen sprzedaży dla dostawców.

Ryzyko technologiczne (związane z przerwami w procesie produkcji)
W przypadku awarii, zniszczenia lub utraty niektórych urządzeń niezbędnych w działalności Emitenta może
dojść do czasowego wstrzymania produkcji, a w konsekwencji do nieterminowego realizowania zleceń
klientów. Pogorszenie standardu obsługi klientów i opóźnienia w realizacji zamówień, skutkować może utratą
części zamówień, a zatem obniżeniem wyników finansowych Emitenta. Ryzyko to jest jednak minimalizowane
ze względu na fachową obsługę urządzeń przez wykwalifikowanych pracowników oraz stałe przeglądy
techniczne i niezbędne remonty. Ponadto najistotniejsze urządzenia do prowadzenia natrysku cieplnego są
zdublowane, aby uniknąć nieprzewidzianych przestojów. Majątek trwały Emitenta jest ubezpieczony od ryzyka
ubytku i zniszczenia, znaczące dla produkcji urządzenia objęte są ochroną gwarancyjną producentów.

Ryzyko związane z pogorszeniem jakości produktu
Istnieje ryzyko pogorszenia jakości produktu ze względu na skomplikowaną technologię wykonywania powłok,
jednakże wprowadzane procedury, w tym związane z certyfikowanym Systemem Zarządzaniem Jakością, mają
za zadanie minimalizację ryzyk związanych z zakłóceniami procesu produkcyjnego.

Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców
Działalność Emitenta jest obarczona nieznacznym ryzykiem związanym z niespłacalnością należności.
Obecnie Emitent nie prowadzi postępowań sądowych bądź egzekucyjnych związanych z niespłaconymi
należnościami. Aktualnie kwota przeterminowanych należności jest niższa niż 5 tys. zł. Na dzień 31.12.2008 r.
Emitent utworzył odpisy aktualizujące na należności nie spłacone w terminie na kwotę 24 tys. zł. Od czerwca
2009 r. Emitent ubezpiecza należności w KUKE S.A. co skutecznie minimalizuje ryzyko związane z
niespłacalnością należności od odbiorców.

Ryzyko związane z umowami leasingu
Emitent użytkuje część maszyn i urządzeń na zasadach leasingu. Istnieje ryzyko związane z utratą możliwości
użytkowania tych urządzeń w związku z zaleganiem ze spłatą rat leasingowych. W celu eliminacji tego ryzyka
wszystkie umowy leasingu dotyczące istotnych dla funkcjonowania Emitenta urządzeń zostały zawarte z
głównym akcjonariuszem SYSTEM S.A. Transakcje zostały opisane w sporządzonej dokumentacji transakcji
między jednostkami powiązanymi.

Ryzyko odpowiedzialności za świadczone usługi
Jedną z zasad polityki sprzedaży w Spółce wpływającą na wiarygodność jednostki jest gotowość do podjęcia
zobowiązania do zapłaty kar w związku z nieterminowym wykonaniem zleceń. Dlatego w przypadku umów z
dużymi odbiorcami Emitent zobowiązuje się do płacenia kar w związku z nieterminowym wykonaniem zleceń,
ale od początku istnienia Spółki nie zaszła konieczność zapłacenia kar umownych z tego tytułu. Ryzyko takie jest
niewielkie gdyż Emitent dostosowuje portfel zamówień do zdolności produkcyjnych. Emitent przede wszystkim
w swoich kontraktach opiera się na zabezpieczeniu roszczeń usługobiorcy poprzez pozostawianie kaucji z
wystawionych faktur bądź gwarancją ubezpieczeniową. Ponadto Emitent posiada ubezpieczenie w zakresie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
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Ryzyko utraty zaufania odbiorców
Jedną z zasad polityki sprzedaży w Spółce wpływającą na wiarygodność jednostki jest gotowość do podjęcia
zobowiązania do zapłaty kar w związku z nieterminowym wykonaniem zleceń. Dlatego w przypadku umów z
dużymi odbiorcami Emitent zobowiązuje się do płacenia kar w związku z nieterminowym wykonaniem zleceń,
ale od początku istnienia Spółki nie zaszła konieczność zapłacenia kar umownych z tego tytułu. Ryzyko takie jest
niewielkie gdyż wprowadzenie produktów przez Emitenta na rynek poprzedzone jest długotrwałymi testami
eksploatacyjnymi i badaniami w jednostkach naukowych.

Ryzyko zdarzeń losowych
Emitent, jak każdy podmiot gospodarczy, narażony jest na ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi.
Zaistnienie znaczących zdarzeń lub czynników, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć, może wpłynąć
negatywnie na prowadzoną działalność i sytuację finansową Emitenta. Spółka zabezpiecza się przed
nieprzewidzianymi stratami poprzez zawarcie umów ubezpieczeniowych.

Ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy
Działalność Emitenta, jak każdej firmy produkcyjnej obarczona jest ryzykiem wystąpienia wypadków przy pracy.
Dotyczy to głównie pracowników obsługujących bezpośrednio maszyny i urządzenia. W celu zminimalizowania
tego ryzyka Emitent podejmuje niezbędne działania prowadzące do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Każdy pracownik zanim zostanie dopuszczony do pracy przechodzi szkolenie BHP oraz szkolenie dotyczące
pracy na danym stanowisku, a w obszarze produkcji – otrzymuje odzież ochronną i środki ochrony
indywidualnej. Istotnym elementem minimalizującym to ryzyko jest postępująca automatyzacja procesów
natryskiwania powłok w Spółce.

Ryzyko związane z celami strategicznymi
Istnieje ryzyko związane z niezrealizowaniem celów strategicznych w obszarze uruchomienia produkcji ekranów
odpornych na korozję niskotlenową oraz wprowadzenia do oferty usługi zwiększającej trwałość kół w
transporcie szynowym. Ryzyko związane jest z negatywnym wynikiem prac B+R w ramach realizowanych
projektów oraz pojawieniem się substytutów. Ryzyko związane z negatywnym wynikiem prac B+R zostało
zminimalizowane jeszcze na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów przez PARP
poprzez liczne konsultacje z jednostkami naukowymi. Ryzyko przejęcia części rynku przez rozwiązania
alternatywne jest niewielkie, gdyż w przypadku ekranów z powłokami odpornymi na korozję niskotlenową
jedynie powłoki wykonywane przez Emitenta mają za sobą wieloletnie testy w warunkach przemysłowych,
natomiast rozwiązanie dotyczące zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym zostało zgłoszone do
ochrony patentowej. Ponadto, dla osiągnięcia sukcesu, Emitentowi wystarczy zagospodarowanie niewielkiej
części istniejącego potencjału rynku.

Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz wyników finansowych
Istnieje ryzyko związane z niezrealizowaniem zakładanych prognoz finansowych. Emitent funkcjonuje w
warunkach rynkowych, gdzie może nastąpić szereg trudnych do przewidzenia czynników negatywnie
oddziaływujących na sytuację Emitenta. Ryzyko to nie jest jednak nadmierne, gdyż aktualnie Emitent swoim
potencjałem wytwórczym i zaawansowaniem technologicznym znacznie wyprzedza potencjalnych konkurentów
krajowych i jednocześnie oferuje ceny niższe niemożliwe do zaproponowania przez firmy zagraniczne.
Podejmowane inwestycje mają za zadanie zwiększyć zdolności produkcyjne, co będzie skutkowało obniżeniem
zapotrzebowania na usługi obce poprawiając rentowność sprzedaży. Pozytywny wpływ na wynik finansowy
będzie także miało w najbliższych latach istotne dofinansowanie w ramach realizowanych projektów unijnych.
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Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta
Udział głównego akcjonariusza Emitenta – Spółki SYSTEM S.A. (wraz z podmiotami zależnymi) wynosi obecnie
55,25% w strukturze akcjonariatu, wobec tak znaczącej przewagi istnieje ryzyko, że mniejsi akcjonariusze nie
będą dysponować odpowiednią ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu, aby przegłosować projekty uchwał
inne niż te, proponowane przez głównego akcjonariusza. Jednocześnie przedstawiciele Zarządu Spółki SYSTEM
S.A. zadeklarowali, że projekty, które przedkładają na Walne Zgromadzenie, mają na celu przede wszystkim
rozwój Spółki oraz w perspektywie wypracowanie większego zysku dla akcjonariuszy.

Ryzyko związane z zapasami
W związku ze specyficznym typem materiałów i czasem oczekiwania na dostawę (głównie materiały z zagranicy)
wymagane jest utrzymywanie wysokiego stanu zapasu magazynowego pełnego asortymentu materiałów do
natryskiwania powłok (proszki, druty), a także odpowiednie planowanie dostaw ze względu na wydłużone
terminy dostaw. Zapasy materiałów do natrysku są konieczne, aby Emitent mógł szybko reagować na potrzeby
klientów, co zapewnia istotną przewagę nad konkurencją w przypadku pojawienia się potrzeby realizacji zleceń
awaryjnych. Zapasy nie są narażone na utratę wartości związaną z krótkim terminem przydatności a także z
działaniem czynników losowych.

Ryzyko związane z ochroną środowiska
Emitent posiada decyzje środowiskowe potwierdzające, że wpływ działalności prowadzonej przez Spółkę na
środowisko nie narusza norm. Emitent na bieżąco reguluje opłaty za użytkowanie środowiska a ze względu na
specyfikę produkcji – emisje substancji szkodliwych są niewielkie. W ramach działań związanych z ochroną
środowiska planowane jest wprowadzenie w Spółce norm ISO 14001. Jednocześnie ewidentny pozytywny
wpływ na środowisko będzie miało wyposażenie nowobudowanych stanowisk do natrysku w
najnowocześniejsze urządzenia wentylacyjno-filtrujące.

1.3.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI I RYNKIEM KAPITAŁOWYM

Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect
Inwestor inwestujący w akcje Spółki musi być świadomy faktu, że inwestycja ta jest znacznie bardziej
ryzykowna niż inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmienność cen akcji w powiązaniu z niską
płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi być rozważone w perspektywie średnio i
długoterminowej inwestycji. W alternatywnym systemie obrotu występuje ryzyko zmian kursu akcji, które
może, ale nie musi odzwierciedlać jego aktualnej sytuacji ekonomicznej i rynkowej.

Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności akcji Emitenta
Akcje Spółki nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie
obrotu. Nie ma więc pewności, że papiery wartościowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich
wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Nie ma żadnej pewności, co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Spółki po ich wprowadzeniu do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu. Kurs akcji i płynność spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz
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wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Ceny papierów wartościowych oraz wolumen
obrotu w przypadku wielu emitentów mogą podlegać znacznym wahaniom w krótkim czasie. Inwestorzy
powinni mieć świadomość ryzyka związanego z płynnością walorów, podlegających obrotowi w alternatywnym
systemie, co może mieć duże znaczenie w przypadku chęci kupna bądź sprzedaży znacznych pakietów akcji. Nie
można wykluczyć także ryzyka poniesienia straty w wyniku niekorzystnych ruchów cen papierów
wartościowych i sprzedaży akcji po cenie niższej, niż wynosiła cena ich zakupu, należy jednak mieć na uwadze,
że w roku 2012 Emitent zakłada przeprowadzić kolejną emisję i przenieść notowania na rynek podstawowy
GPW, co jest całkowicie realne ze względu na potencjał realizowanych aktualnie w ramach POIG 1.4 – 4.1
innowacyjnych projektów.

Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta
na okres do trzech miesięcy w przypadku gdy: Emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym
Systemie, gdy wymaga tego bezpieczeństwo interes uczestników obrotu lub na wniosek Emitenta. Ponadto,
zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V
Regulaminu ASO, do których należą m.in. obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w
systemie (§ 14 Regulaminu ASO), obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego
Systemu o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO) oraz
obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO), wówczas Organizator Alternatywnego Systemu może:
- upomnieć Emitenta, a informacje o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej;
- zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, przy czym zawieszenie to może nastąpić na okres nie
dłuższy niż jeden miesiąc.

Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect
Na podstawie §12 ust. 2 Regulaminu ASO, organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe Emitenta
w przypadku, gdy:
- ich zbywalność stała sie ograniczona,
- w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
- na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zgłoszone zgodnie z przepisami prawa,
- 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.
Na postawie §12 ust. 1 Regulaminu ASO, organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez
Emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sad wniosku o ogłoszenie upadłości
z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Na podstawie §12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z
obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Ponadto zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V
Regulaminu ASO, do których należą m.in. obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w
systemie (§ 14 Regulaminu ASO), obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego
Systemu o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO) oraz
obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO), wówczas Organizator Alternatywnego Systemu może
wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
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Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru
Finansowego
Należy pamiętać, że spółka notowana na rynku NewConnect ma status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi. Z tego powodu Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Spółkę
kary administracyjne za nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów
prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie. W przypadku nałożenia takiej kary
obrót papierami wartościowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Na podstawie art. 96 ust.
1 Ustawy o Ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo,
instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie lub nałożyć karę pieniężną w kwocie do
wysokości 1 mln zł lub zastosować obie kary jednocześnie.

Ryzyko rozwiązania umowy z Animatorem Rynku lub wykluczenia Animatora Rynku/Market Makera z
działania w alternatywnym systemie
Zgodnie z § 20 pkt. 3 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 albo umowy z Market Makerem, przy czym w przypadku zawarcia umowy z
Market Makerem wznowienie notowań może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym cenami. W
uzasadnionych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o kontynuowaniu
notowania danych instrumentów finansowych na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań
określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu, bez zawierania umowy z Animatorem Rynku. Zgodnie
z § 21 pkt. 2 w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Market Makerem, a także w przypadku
zawieszenia prawa do działania Market Makera 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 albo umowy z Market Makerem, przy czym w
przypadku zawarcia umowy z Market Makerem wznowienie notowań może nastąpić wyłącznie na rynku
kierowanym cenami. W uzasadnionych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o
kontynuowaniu notowania danych instrumentów finansowych na rynku kierowanym zleceniami, w systemie
notowań określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu, bez zawierania umowy z Animatorem
Rynku.
Emitent posiada umowę z Copernicus na pełnienie funkcji animatora rynku.
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2.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

2.1.

EMITENT

Nazwa firmy:

Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna

Siedziba:

Siemianowice Śląskie

Adres:

ul. Wyzwolenia 2; 41-103 Siemianowice Śląskie

Nr telefonu / nr faxu:

+4832 35 11 320 / +4832 35 11 329

Strona www. / e-mail:

www.plasmasystem.pl / biuro@plasmasystem.pl

Osoby uprawnione do działania w imieniu podmiotu:

Marian Maciaczyk – Prezes Zarządu
Ryszard Grzelka – Wiceprezes Zarządu
Sławomir Wawrzyniak – Wiceprezes Zarządu

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu Informacyjnego.
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan,
informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym, i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

……………………………………………….
Ryszard Grzelka
Wiceprezes Zarządu

……………………………………………….
Sławomir Wawrzyniak
Wiceprezes Zarządu
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2.2.

AUTORYZOWANY DORADCA

Nazwa firmy:

Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa

Nr telefonu / nr faxu:

+ 48 22 44 00 100 / + 48 22 44 00 105

Strona www. / e-mail:

www.copernicus.pl / info@copernicus.pl

Osoby uprawnione do działania w imieniu podmiotu:

Marek Witkowski – Prezes Zarządu
Piotr Grabowski – Członek Zarządu
Krzysztof Olszówka – Członek Zarządu
Agnieszka Kwaczyńska – Prokurent

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych udzielonych przez Emitenta, brał udział w
sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego.
Oświadczam, że niniejszy dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w
Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu przyjętego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zmianami).
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą a także dokumentami i informacjami przekazanymi przez
Emitenta, informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze
stanem faktycznym oraz nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i
wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu. Dokument informacyjny opisuje rzetelnie
czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.

……………………………………………….
Krzysztof Olszówka
Członek Zarządu
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3.

DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO
SYSTEMU OBROTU

3.1.

RODZAJ, LICZBA ORAZ ŁĄCZNA WARTOŚĆ AKCJI SERII „C” PLASMA SYSTEM S.A. Z
WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO
PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI SERII „C” ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ
DODATKOWYCH

W wyniku przeprowadzenia niepublicznej oferty prywatnej akcji serii C, do Alternatywnego Systemu Obrotu
wprowadzane są:
1.

Akcje Serii C - akcje zwykłe na okaziciela serii C w liczbie 1.000.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 2,00
zł (słownie: dwa złote). Akcje te nie są w jakikolwiek sposób uprzywilejowane ani nie istnieją żadne
ograniczenia co do przenoszenia praw z nich. Z Akcjami Serii C nie jest związany jakikolwiek obowiązek
świadczeń dodatkowych. Zarząd Emitenta nie posiada informacji na temat jakichkolwiek ograniczeń co do
przenoszenia praw z Akcji Serii C, ani o obciążeniu ich prawami osób trzecich. Akcje Serii C uczestniczą w
dywidendzie od 1 stycznia 2010 r.

Emisja Akcji Serii C odbyła sie na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
tj.: w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do oznaczonego inwestora z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru w całości.
OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar
koncentracji w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EURO,
(dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców równowartość 1.000.000.000 EURO) nałożono obowiązek
zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu
wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w
koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą
przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EURO podlega przeliczeniu na złote według
kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego
poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązkowi zgłoszenia podlega
zamiar:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części
majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego
lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli
obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EURO.
Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości
10.000.000 EURO,
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2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy
rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi
przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego
majątku lub tych akcji albo udziałów,
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem
prawa do ich sprzedaży,
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego,
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów,
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów,
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku, o
którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust.
2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca
dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej
koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w
sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w
jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są
obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów). Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku
której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie
pozycji dominującej na rynku. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do
spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie
określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego
jednego lub kilku przedsiębiorców,
3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje
w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja
nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w
drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez
uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na
przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO,
między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie
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Konkurencji i Konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną
w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji
wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub wyroków
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w
drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego
przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności
przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie
zgłosiła zamiaru koncentracji. W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania
decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji,
określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą
przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia
dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się
odpowiednio przepisy art. 528-550 Ksh. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują
kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających
do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego
naruszenia przepisów ustawy.
OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 139/2004 W SPRAWIE
KONTROLI KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTWA
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, ograniczające swobodny obrót akcjami, wynikają także z regulacji
zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstwa.
Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o
wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które
przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:
a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż
5.000.000.000 EURO, oraz
b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 EURO, chyba, ze każde z przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na
Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
2.500.000.000 EURO,
b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EURO,
c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EURO, z czego łączny obrót co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25.000.000 EURO, oraz
d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EURO, chyba że każde z przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
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a) zawarciu umowy,
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
c) przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o
wymiarze wspólnotowym. Koncentracja wspólnotowa wymaga zgody Komisji.
OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI
Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty obowiązane są do
niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. Osoby
posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem akcji spółki, lub
w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku
zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.
Są to w szczególności:
· członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy,
biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
· akcjonariusze spółki publicznej, lub
· maklerzy lub doradcy.
Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązuje osoby wymienione powyżej do
nieujawniania informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie
informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. Osoby
wchodzące w skład organów nadzorczych lub zarządzających Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby
pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji
poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania
decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są
obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby
blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na
własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta
oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych od
obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim
rynku.
Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym
wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych
w art. 39 ust. 4. pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. do instrumentów finansowych
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kolejne ograniczenie wprowadzone na mocy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczy wyłącznie
członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników emitenta lub wystawcy, jego
pracowników, biegłych rewidentów albo innych osób pozostających z tym emitentem lub wystawcą w stosunku
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (osoby mające dostęp do informacji poufnych
pierwszego poziomu), które w trakcie okresu zamkniętego nie mogą nabywać lub zbywać, na rachunek własny
lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności
prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.
Okres zamknięty jest zdefiniowany jako: (i) okres od wejścia w posiadanie przez osobę będącą osobą mającą
dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu informacji poufnej dotyczącej emitenta instrumentów
finansowych do przekazania takiej informacji do publicznej wiadomości; (ii) w wypadku raportu rocznego –
okres dwóch miesięcy przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku
obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, jeżeli okres ten jest krótszy od pierwszego
ze wskazanych; (iii) w wypadku raportu półrocznego – okres miesiąca przed przekazaniem raportu do
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publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu
do publicznej wiadomości, jeżeli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych; (iv) w wypadku raportu
kwartalnego – okres dwóch tygodni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy
dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, jeżeli okres ten
jest krótszy od pierwszego ze wskazanych.
Każda osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych, która naruszy określony powyżej zakaz w trakcie
okresu zamkniętego, podlega karze pieniężnej w wysokości do 200.000 PLN, nakładanej decyzją KNF.
Dodatkowo, osoby, które wchodzą w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub będące jego
prokurentami, jak również osoby zajmujące funkcje kierownicze w strukturze emitenta, mające dostęp do
informacji poufnych emitenta, są zobowiązane do informowania KNF oraz emitenta o dokonanych przez siebie
na własny rachunek transakcjach akcjami emitenta lub związanymi z nimi instrumentami finansowymi.
Obowiązek ten odnosi się również do transakcji dokonywanych przez osoby bliskie wskazanych wyżej osób,
zgodnie z definicją przewidzianą w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Naruszenie
obowiązków określonych powyżej jest zagrożone karą pieniężną w wysokości do 100.000 PLN.

OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:
a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej,
b) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w
tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%,
50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
c) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1%
ogólnej liczby głosów,
jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany
udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o:
a) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
b) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
c) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
d) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy
od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane
w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów;
e) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
f) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
W przypadku, gdy podmiot zobowiązany jest do dokonania zawiadomienia posiada akcje rożnego rodzaju,
zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt a) i b), odrębnie dla akcji każdego rodzaju.
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.
W przypadku zmiany zamiarów lub celu dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12
miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału, akcjonariusz jest obowiązany
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru
Finansowego oraz tę spółkę.
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Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął
lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
a) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
b) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,
c) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku, o którym mowa w pkt b), zawiadomienie, zawiera również informacje o:
a) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego
osiągnie w wyniku nabycia akcji,
b) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,
c) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego
ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa –
w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono
zabezpieczenie.
Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności
prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych
w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:
a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku
z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,
b) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
· inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
· inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam
podmiot,
c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
· przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust 2 pkt 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi,
· w ramach wykonywania czynności, polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli
papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców
wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
· przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu.
d) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został
upoważniony do wykonywania prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących
pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
e) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te
podmioty akcji spółki publicznej lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych
podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,
f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki publicznej, w
liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w
tych przepisach.
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W przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia,
wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt e) domniemywa się w
przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:
· małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli,
· osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
· mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,
· jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:
· papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować
według własnego uznania.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
· po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
· po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4
Ustawy o ofercie publicznej – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, wlicza się liczbę
głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy
statutu, umowy lub przepisu prawa.
Stosując się do postanowień art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu
z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków wskazanych w art. 69 przedmiotowej Ustawy.
Mając na uwadze art. 89 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa
powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w
wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004
roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).

3.2.

PODSTAWA PRAWNA EMISJI AKCJI SERII C

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji akcji serii C jest Walne Zgromadzenie Emitenta.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały z dnia 18 listopada 2009 roku
(zaprotokołowanej przez notariusza Elwirę Kucharską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Siemianowicach
Śląskich przy ul. 1-go Maja numer 5 za Rep. A 8729/2009), podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału
zakładowego Spółki z kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) do kwoty nie mniejszej niż
3.600.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) i nie większej niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery
miliony złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 1.600.000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) i
nie większą niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), w drodze emisji nie mniej niż 800.000 (słownie:
osiemset tysięcy) i nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.
Na zasadzie art. 433 §2 k.s.h., ze względu na interes Emitenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki pozbawiło w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Pozbawienie
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii C zostało wprowadzone w celu
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podniesienia atrakcyjności oferty niepublicznej i umożliwienia inwestorom prywatnym nabycia relatywnie
większego udziału w akcjonariacie spółki. Ograniczenie to w opinii Zarządu Emitenta było ekonomicznie i
uzasadnione i leżało w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy.
Akcje zostały zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej.
Poniżej przytoczono treść uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z dnia 18 listopada
2009 roku.
Uchwała nr 2 (dwa)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 18 listopada 2009 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii „C”, wyłączenia prawa poboru przez
dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki

„I. Podwyższenie kapitału zakładowego
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy z kwoty 2.000.000 zł
(słownie: dwa miliony złotych) do kwoty nie mniejszej niż 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset
tysięcy złotych) i nie większej niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych), to jest o kwotę nie mniejszą
niż 1.600.000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) i nie większą niż 2.000.000 zł (słownie: dwa
miliony złotych) w drodze emisji nie mniejszej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji i nie większej
niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa
złote) każda akcja.
Akcjom serii „C” nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
Akcje serii „C” są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje serii „C” zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej.
Cena emisyjna akcji serii „C” zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na poziomie nie niższym niż 10 zł
(słownie: dziesięć złotych) za akcję.
Umowy o objęcie akcji serii „C” muszą być zawarte w terminie do trzech miesięcy od daty podjęcia
niniejszej uchwały.
Akcje serii „C” zostaną pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia
kapitału zakładowego.
Akcje serii „C” uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki będzie przeznaczony do
podziału za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2010 roku i kończący się w dniu 31 grudnia
2010 roku.
II. Wyłączenie prawa poboru

1.
2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć prawo poboru akcji serii „C” przez
dotychczasowych akcjonariuszy.
Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii „C” przez dotychczasowych akcjonariuszy jest cel
emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w
zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji
serii „C” Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym godziwej wartości
Spółki. Z powyżej wskazanych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii „C” przez
dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii
„C”.
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Opinia Zarządu Spółki pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.
Zarząd Plasma SYSTEM S.A., działając zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Walnemu
Zgromadzeniu Spółki opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do
wszystkich nowych akcji serii „C” Spółki oraz przedstawia zasady, według których Zarząd dokona ustalenia ceny
emisyjnej akcji serii „C”, po jakiej akcje te będą oferowane w ramach niepublicznej subskrypcji prywatnej.
Emisja akcji serii „C” jest dokonywana w celu zaoferowania tych akcji inwestorom wskazanym przez Zarząd.
Objęcie przez inwestorów zewnętrznych nowych akcji z przeznaczeniem środków z emisji akcji na rozwój Spółki,
w tym na zakup niezbędnych z punktu widzenia działalności Spółki aktywów, będzie w ocenie Zarządu korzystne
dla Spółki.
W ocenie Zarządu osiągnięcie celów emisji będzie możliwe wówczas, gdy prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy zostanie wyłączone.
Zarząd proponuje, aby cena emisyjna po jakiej oferowane będą akcje serii „C” ustalona została na podstawie
wartości rynkowej, jednakże po cenie nie niższej niż 10 zł za akcję, co odpowiada wartości godziwej Plasma
SYSTEM S.A.
III. Upoważnienie dla Zarządu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „C”, jednakże na poziomie nie niższym niż 10 zł za akcję,
wyboru podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii „C”,
zawarcia umów o objęciu akcji serii „C” w trybie subskrypcji prywatnej,
określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii „C”,
ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej,
złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w
związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału
zakładowego do rejestru – podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w pkt I ust. 1
niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej,
dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki w granicach ustalonych w pkt I
ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji
prywatnej oraz ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki pod firmą Plasma System S.A. z
siedzibą w Siemianowicach Śląskich i wprowadzenia ewentualnych koniecznych zmian o charakterze
redakcyjnym.

(…)”
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3.3.

DATA, OD KTÓREJ AKCJE SERII „C” UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE

Na mocy Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plasma SYSTEM S.A. z dnia 18 listopada 2009
r., Akcje Serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału
za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2010 i kończący się w dniu 31 grudnia 2010 r.

3.4.

PRAWA WYNIKAJĄCE Z AKCJI SERII „C” I ZASADY ICH REALIZACJI

PRAWA MAJĄTKOWE
PRAWO DO UDZIAŁU W ZYSKU ROCZNYM, TJ. PRAWO DO DYWIDENDY (art. 347-348 Ksh)
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są w spółce publicznej akcjonariusze, którym przysługiwały
akcje w dniu dywidendy. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne
zgromadzenie akcjonariuszy na dzień uchwały, albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia stosownie do art. 348 § 3 Ksh.
PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA NOWYCH AKCJI W STOSUNKU DO LICZBY AKCJI JUŻ POSIADANYCH, TJ.
PRAWO POBORU (art. 433 Ksh)
Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W
interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.
Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy:
· uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje 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,
· 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.
PRAWO DO UDZIAŁU W MAJĄTKU EMITENTA POZOSTAŁYM PO ZASPOKOJENIU LUB ZABEZPIECZENIU
WIERZYCIELI W PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA
Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji.
Zgodnie z § 2 art. 474 Ksh majątek Emitenta pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się
między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
PRAWO DO ZBYWANIA AKCJI EMITENTA
Zgodnie z art. 337 § 1 Ksh akcje Emitenta na okaziciela są zbywalne.
PRAWO DO ZAMIANY AKCJI IMIENNYCH NA AKCJE NA OKAZICIELA
Na żądanie akcjonariusza możliwa jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne wyklucza zapis §
7 ust. 5 Statutu Emitenta.
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PRAWO DO USTANOWIENIA ZASTAWU LUB UŻYTKOWANIA NA AKCJACH (art. 340 § 3 Ksh)
W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na
rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
UPRZYWILEJOWANIE AKCJI (art. 351 § 1 Ksh).
Akcje Plasma SYSTEM S.A. Serii C nie są uprzywilejowane.

PRAWA KORPORACYJNE
PRAWO DO ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (art. 399 § 3 Ksh)
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów
w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego
zgromadzenia.
PRAWO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DO
ZŁOŻENIA WNIOSKU O UMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD POSZCZEGOLNYCH SPRAW (art. 400-401 Ksh)
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w
terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie
zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno
zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W
spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym
terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania
walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego
zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Statut może
upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia
oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału
zakładowego.
Zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Emitenta, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału
zakładowego mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.
1

4

PRAWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY (art. 406 §1, 406 Ksh)
Prawo 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). Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.
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PRAWO DO GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU (art. 411 Ksh)
Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos
na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos
oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o
odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym
zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (art. 412, 413 Ksh)
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w odniesieniu do spółki publicznej pełnomocnictwo
wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym
rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako
pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z
jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu
pomiędzy nim a spółką. Jednakże Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy
2
powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu powyżej. Przepisy art. 412 §3 i 4 Ksh
stosuje się odpowiednio.
PRAWO DO ZASKARŻANIA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA (art. 422-427 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 wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów lub
akcjonariuszowi, który:
· głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie
dotyczy akcji niemej),
· został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w walnym zgromadzeniu,
· nie był obecny na walnym zgromadzeniu, gdy walne zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub
podjęto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
PRAWO DO UZYSKANIA INFORMACJI O SPOŁCE W ZAKRESIE I W SPOSOB OKREŚLONY PRZEPISAMI PRAWA
(art. 428 § 1 Ksh)
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie,
informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który
zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do
udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Ksh (art. 429 § 1 Ksh) lub o zobowiązanie spółki do
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428
§ 4 Ksh (art. 429 § 2 Ksh).
PRAWO DO WNIESIENIA POWODZTWA PRZECIWKO CZŁONKOM WŁADZ SPÓŁKI LUB INNYM OSOBOM,
KTORE WYRZĄDZIŁY SZKODĘ SPÓŁCE (art. 486-487 Ksh)
Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w
zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce, a osoby
obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im
absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.
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PRAWO DO ŻĄDANIA WYBORU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI
GRUPAMI (art. 385 § 3 Ksh)
Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady
nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje
inny sposób powołania rady nadzorczej.
PRAWO DO ŻĄDANIA, ABY SPOŁKA HANDLOWA, BĘDĄCA AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI UDZIELIŁA INFORMACJI
NA PIŚMIE, CZY POZOSTAJE ONA W STOSUNKU DOMINACJI LUB ZALEŻNOŚCI W ROZUMIENIU art. 4 § 1 pkt 4
Ksh WOBEC OKREŚLONEJ SPOŁKI HANDLOWEJ LUB SPOŁDZIELNI, BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI (art. 6 §
4 i § 5 Ksh)
Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki ma prawo zwrócić się do spółki handlowej z
żądaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu
powyższych przepisów Ksh, wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również
akcjonariuszem spółki. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki może żądać również
ujawnienia liczby akcji spółki lub głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 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.
PRAWA ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ EMITENTA
· prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Ksh),
· prawo do otrzymania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z
odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 Ksh), oraz odpisów wniosków w
sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh),
· prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, prawo do żądania wydania odpisu wniosków
w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz spółki publicznej może
żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna
być wysłana. (art. 407 Ksh),
· prawo do wystąpienia z wnioskiem przez akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, o sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu
komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art.
410 § 2 Ksh),
· prawo do przeglądania księgi protokołów walnego zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych
przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 Ksh),
· prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta
(art. 505, art. 540, art. 561 Ksh).
PRAWA DO AKCJI
Jedynym prawem z papieru wartościowego PDA jest otrzymanie jednej akcji Emitenta w chwili rejestracji akcji
w KDPW. PDA jest zbywalne i może być przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.
PRAWO POBORU
Prawo poboru jest papierem wartościowym, który powstaje na koniec dnia prawa poboru poprzez rejestrację
dokonywaną w KDPW. W jej efekcie na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza spółki
pojawia się tyle Praw Poboru ile posiadał akcji na koniec dnia prawa poboru. Prawo poboru jest zbywalne i
może być przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.

DOKUMENT INFORMACYJNY | 28

3.5.

PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI

Decyzje o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie, w terminie sześciu miesięcy po upływnie każdego roku
obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM S.A. W związku z planami inwestycyjnymi, Zarząd
Emitenta będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Plasma SYSTEM S.A. nie wypłacanie dywidendy za
2009 r., jak również w najbliższych latach. Zarząd Emitenta będzie rekomendował pozostawienie zysku w
Spółce. Stanowisko Zarządu popiera Główny Akcjonariusz – SYSTEM Spółka Akcyjna i Rada Nadzorcza Spółki.

3.6.

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM
INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM, WRAZ ZE
WSKAZANIEM PŁATNIKA PODATKU

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY UZYSKANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się
według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
· podstawa opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
· przychodu z tytułu dywidendy nie łączy sie z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych),
· podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych),
· płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do
wypłaty sumy oraz wpłaca ja na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego.
OPODATKOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z DOCHODEM UZYSKANYM POPRZEZ ZBYCIE PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
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 (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od
przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów
finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy sie z pozostałymi dochodami opodatkowanymi
na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:
· różnica pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z
zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
· różnica pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o
których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
· różnica pomiędzy 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,
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· różnica pomiędzy 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,
· różnica pomiędzy wartością nominalna objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawna
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.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest zobowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym
mowa w art. 45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskane w roku
podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych
instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia
udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz 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, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych).
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 zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ administracji
podatkowej.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY UZYSKANYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa sie według następujących zasad, określonych
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:
· podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,
· podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych),
· kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych odlicza sie od kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych. W przypadku braku możliwości odliczenia kwotę te odlicza sie w następnych latach
podatkowych (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
· zwalnia sie od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych mających siedzibę 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 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 uzyskująca 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 zobowiązana do
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów w
sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których strona jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie stosuje sie
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.
· płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ja na rachunek właściwego dla podatnika urzędu
skarbowego (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
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OPODATKOWANIE OSÓB PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z DOCHODEM UZYSKANYM POPRZEZ ZBYCIE PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
Dochody osiągane przez osoby prawne z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnice
pomiędzy przychodem, tj. kwota uzyskana z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania
przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objecie papierów wartościowych. Dochód z
odpłatnego zbycia papierów wartościowych łączy sie z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na
zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które
odpłatnie zbyły papiery wartościowe, zobowiązane są do: (i) wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w
składanej, co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku
podatkowego, (ii) oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy
opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a suma zaliczek
zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. Podatnik może również wybrać uproszczony sposób
deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych,
podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia
umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane
na terytorium RP.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy
darczyńcą i obdarowanym.
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących
instrumentami finansowymi firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych
instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie (a
wiec także w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect) jest zwolniona od podatku od
czynności cywilnoprawnych. W innych przypadkach, zbycie praw majątkowych będących instrumentami
finansowymi 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). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA PODATKU
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.
z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od
podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek
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 sie
wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy
podatnika.
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4.

DANE O EMITENCIE

4.1.

DANE EMITENTA

Nazwa firmy:

Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj / Siedziba:

Polska / Siemianowice Śląskie

Adres:

ul. Wyzwolenia 2; 41-103 Siemianowice Śląskie

Nr telefonu / nr faxu:

+4832 35 11 320 / +4832 35 11 329

Strona www. / e-mail:

www.plasmasystem.pl / biuro@plasmasystem.pl

REGON:

278234403

NIP:

954-247-48-68

Nr KRS:

0000205498

Czas trwania Emitenta:

Nieoznaczony

Przepisy prawa, na podstawie których został
utworzony Emitent:

Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna została utworzona na
podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do
właściwego rejestru

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

Organ udzielający zezwolenia / przedmiot i numer
zezwolenia:

Nie dotyczy

4.2.

HISTORIA EMITENTA

Plasma SYSTEM S.A. powstała w roku 2004 w wyniku wydzielenia ze spółki SYSTEM S.A., zachowując ciągłość
personalną i technologiczną, prowadzonej w SYSTEM S.A. od 1996 r. działalności. Przedmiotem działalności
Spółki jest natryskiwanie cieplne powłok na metale ultranowoczesną technologią plazmową, technologiami
płomieniową i łukową oraz obróbka mechaniczna metali.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nowoczesnym technologiom, własnemu know-how, chronionym
unikalnym rozwiązaniom technicznym, wysokiej klasy stabilnej kadrze inżynieryjno-technicznej i pracownikom
produkcyjnym o najwyższych kwalifikacjach, uzyskała na polskim rynku zdecydowaną przewagę konkurencyjną
w zakresie natryskiwania cieplnego powłok. Stosowanie zaawansowanych technologii natrysku cieplnego
pozwala na pełne odtworzenie własności użytkowych zużytych lub uszkodzonych części maszyn i urządzeń
oraz zwiększenie ich trwałości. Stosowanie powłok natryskiwanych cieplnie na powierzchniach roboczych części
maszyn i urządzeń dzięki wysokiej przyczepności do podłoża, bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie,
jednorodnej strukturze i niskiej porowatości, odporności na zacieranie, erozję, kawitację i szoki termiczne jak
również odporności na korozję w różnych temperaturach i agresywnym środowisku przedłuża wielokrotnie
żywotność oraz niezawodność elementów, eliminuje ryzyko awarii, obniża koszty bieżącej eksploatacji i
remontów oraz zmniejsza wydatki na zakup drogich części zamiennych.
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Spółka od początku samodzielnej działalności osiąga bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży. Natryskiwanie
cieplne powłok na częściach maszyn i urządzeń nowoczesnymi technologiami jest bardzo atrakcyjną usługą
stanowiącą konkurencję dla drogich części zamiennych, na którą szybko wzrasta zapotrzebowanie.
Plasma SYSTEM S.A. wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001.
Pierwszy certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000 Spółka
otrzymała 13.05.2005 r. W roku 2008 przeprowadzono proces recertyfikacji w wyniku, którego jednostka
certyfikująca TÜV NORD Polska Sp. z o.o. przyznała Spółce certyfikat w zakresie nanoszenia powłok ochronnych
metodami natryskiwania cieplnego, obróbki skrawaniem i projektowania ważny do 10 lipca 2011 r.
Plasma SYSTEM S.A. jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikat uznania technologii natryskiwania plazmowego
wg normy ISO/DIS 15614-7. Spółka posiada również wszystkie wymagane orzeczenia i dopuszczenia UDT dla
powłok wytwarzanych na różnego rodzaju elementach (dla energetyki, przemysłu chemicznego, hutnictwa i
innych).
To wszystko powoduje, że Plasma SYSTEM S.A. od kilku lat notuje dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów i
zysków (w 2008 roku prawie 50%, pomimo globalnego kryzysu). Osiągane bardzo dobre wyniki ekonomiczne
pozwalają przeznaczać znaczne środki finansowe na działalność badawczo-rozwojową oraz inwestycje
rozwojowe. W ostatnich latach Spółka rozwijała współpracę z wiodącymi ośrodkami badawczymi w regionie w
tym między innymi: Katedrą Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach,
Katedrą Transportu Szynowego Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej oraz Instytutem Pojazdów Szynowych
Politechniki Krakowskiej. Uczestnictwo Plasma SYSTEM S.A. w realizacji licznych projektów badawczych,
łączących praktyczną wiedzę i doświadczenia Spółki z potencjałem intelektualnym wiodących w kraju jednostek
naukowo-badawczych pozwoliło poprzez efekt synergii uzyskać wymierne rezultaty ekonomiczne.

4.3.

RYNEK I PLANY EMITENTA

Obecnie rynkiem, na którym działa Spółka, jest rynek natryskiwania cieplnego. Natryskiwanie cieplne powłok to
młoda, rozwijająca się wraz z rozwojem inżynierii materiałowej, branża. Potencjał rynku polskiego, na którym
działa Spółka, szacowany jest na około 300 mln PLN rocznie i jest prawie 20-krotnie większy w stosunku do jego
obecnego zagospodarowania. Potencjał rynku rośnie wraz ze wzrostem zastosowania nowych technologii.
Niewielki stopień zagospodarowania rynku wynika głównie z początkowej fazy istnienia produktu na Polskim
rynku i wysokiej ceny oferty zagranicznej.
Powłoki natryskiwane cieplnie znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich branżach przemysłu
wytwórczego, stąd odbiorcami spółki są przedsiębiorstwa w branżach przemysłowych, w których wymagana
jest wysoka wytrzymałość, odporność na czynniki powodujące zużycie oraz niezawodność elementów.
Dla zobrazowania potencjału rynku można przyjąć obraz rynku natrysku cieplnego w Niemczech (w Polsce
urządzeń do natrysku plazmowego jest kilka, urządzeń HVOF jest mniej niż 10).

Liczba urządzeń do natrysku plazmowego
Liczba urządzeń do natrysku HVOF

1986

1996

2006

50

290

320

5

180

310

Na popyt w branży istotnie wpływają dyrektywy europejskie oraz umowy międzynarodowe dotyczące ochrony
środowiska (emisja CO2, zagospodarowanie odpadów, produkcja energii ze źródeł odnawialnych).
Unormowania prawne przenoszą się na publikowane w poszczególnych krajach dokumenty strategiczne (w
przypadku Polski np. NSRO, Polityka energetyczna Polski do 2025 roku). Zaostrzające się w skali globalnej
normy ochrony środowiska oraz wymogi unijnych dyrektyw wymuszają znaczące inwestycje branży
energetycznej mające na celu redukcje emisji CO2, NOx i SO2.
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Obecnie ponad 40% polskich elektrowni nie spełnia limitów emisji SO2, obowiązujących od 2008 roku, a ponad
90% mocy zainstalowanej nie spełnia limitów emisji NOx, które zaczną obowiązywać w 2016 roku. W ciągu
najbliższych 10 lat w Polsce potrzeby inwestycyjne związane z ekologią w branży energetycznej wyniosą od 2 do
4 mld EUR. Rynek energetyki zawodowej (kotły pyłowe) jest szacowany na około 400 mln PLN, transport
szynowy (wydłużenie trwałości kół) na około 300 mln PLN rocznie. Ponadto, zgodnie z wymogami dyrektyw UE i
NSRO w zakresie gospodarki odpadami, konieczne jest zbudowanie w Polsce minimum 8 dużych spalarni
odpadów, w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców.
Głównymi odbiorcami produktów i usług spółki (około 50% przychodów) są firmy związane z branżą
energetyczną (producenci urządzeń energetycznych i energetyka zawodowa) przemysł maszynowy i chemiczny.
Odbiorcy produktów i usług w branży energetycznej, to duże elektrownie i elektrociepłownie oraz firmy
produkujące kotły i inne urządzenia energetyczne.
Podsumowując, uwzględniając nowe obszary rynku kreowane przez regulacje UE, m.in. w zakresie ochrony
środowiska (obniżenie emisji NOx, współspalanie biomasy) oraz przez konieczność reinwestycji i
bezpieczeństwa (np. kolej), wielkość nowych segmentów rynku szacowana jest na:
o
o

rynek energetyki zawodowej (kotły pyłowe) – ok. 400 mln zł
transport szynowy: wydłużenie trwałości kół – ok. 300 mln zł/rok

Poniżej przedstawiono diagramy prezentujące rozwój rynku natrysku cieplnego w Polsce, w Niemczech, Europie
i na Świecie. Przy założeniu spełnienia się warunków rozwoju rynku polskiego, należy oczekiwać podobnej
dynamiki rozwoju rynku natrysku cieplnego, co w Niemczech. W Niemczech rozwój rynku stymulował wzrost
zapotrzebowania na usługi napawania cieplnego, co przekładało się na rosnącą liczbę urządzeń. Obecnie
szacuje się, że wielkość rynku napawania cieplnego w Polsce wynosi ok. 73 mln EUR, a w Niemczech – 540 mln
EUR.

Dynamika rynku natrysku cieplnego na przykładzie Niemiec (w sztukach).

Szacowana wartość rynku natrysku cieplnego w podziale regionalnym (w mln EUR)
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Poniższy diagram prezentuje rozwój rynku cieplnego nanoszenia powłok ochronnych. Obecnie Emitent oferuje
usługę napawania plazmowego i ultradźwiękowego (HVOF). Zamierzeniem Emitenta jest oferowanie
nowoczesnych rozwiązań technologicznych obejmujących technologię napawania laserowego (laser cladding).

Poszerzenie i wzrost innowacyjności oferty produktowej i usługowej o technologię napawania laserowego i
rozwijanie wykorzystania metody naddźwiękowego natryskiwania powłok (HVOF), zgodne jest ze strategią
rozwoju Emitenta, która zakłada oferowanie odbiorcom zaawansowanych technologicznie innowacyjnych
produktów zapewniających pokrycie niezaspokojonych dotąd potrzeb.
Wykorzystanie metody HVOF stanowi substytut powłok z chromu technicznego do wykonywania powłok o
bardzo dużej odporności na zużycie ścierne. W przypadku nakładania powłok metodą HVOF możliwe jest
osiągnięcie dużej szczelności/gęstości, wysokiej przyczepności powłoki do podłoża oraz twardości do 70 HRC. W
trakcie tej procedury uzyskuje się niezwykle cienkie i precyzyjne powłoki. Prawie homogeniczna budowa
powłoki natryskiwanej naddźwiękowo i jej mała porowatość powoduje zwiększenie jej odporności na zużycie
poprzez tarcie czy korozję. Metoda HVOF pozwala, z doskonałymi efektami natryskiwać nawet powierzchnie
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oszlifowane. Ma to duże znaczenie z punktu widzenia obróbki wykończeniowej. Ta nowoczesna metoda
natryskiwania powłok znajduje zastosowanie w większości gałęzi przemysłu – lotnictwie, energetyce,
hutnictwie, przemyśle ciężkim i samochodowym, papierniczym i drukarskim, petrochemicznym, włókienniczym,
metalowym, szklarskim a nawet zdobniczym.
Dążenie do obniżania kosztów eksploatacji i zwiększania żywotności maszyn i urządzeń, a także podnoszenia
jakości i konkurencyjności własnych produktów jest stałym elementem strategii funkcjonowania
przedsiębiorstw. Własne doświadczenia Emitenta z dotychczasowej działalności, jak również liczne dostępne
publikacje wskazują, że konieczne i zasadne jest opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych uniwersalnych
technologii umożliwiających znaczną poprawę jakości i trwałości narzędzi oraz części maszyn i urządzeń poprzez
zastosowanie bardzo trwałej wierzchniej warstwy roboczej. Największymi ograniczeniami warstw
natryskiwanych cieplnie z użyciem wysokojakościowych materiałów jest ich porowatość oraz adhezyjne a nie
metalurgiczne powiązanie z podłożem. Obserwacja rynku zagranicznego, analiza publikacji technicznonaukowych oraz konsultacje z instytutami naukowymi (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Fraunhofer IWS
w Dreźnie) i dostawcami laserów (Trumph, Coherent, Rofin) jednoznacznie wskazują, że technologia laser
cladding wykorzystując energię skoncentrowanej wiązki światła pozwala łączyć zalety technologii natrysku
cieplnego i klasycznych technologii spawalniczych eliminując jednocześnie ich wady. Energo- i
materiałochłonność technologii jest kilkukrotnie niższa w porównaniu z klasycznym spawaniem i technologiami
natrysku cieplnego. Możliwe jest wykonanie cienkich, szczelnych i niespękanych powłok trwale (metalurgicznie)
powiązanych z podłożem z materiałów o najwyższych parametrach eksploatacyjnych jak węgliki, superstopy,
stale nierdzewne przy jednocześnie niewielkiej strefie wpływu ciepła w materiale podłoża (ok. 0,1 mm).
Możliwość precyzyjnego sterowania skupioną wiązką lasera, do której podawany jest materiał powłokowy daje
możliwość w pełni zautomatyzowanego nanoszenia powłok o zadanej grubości na elementach o
skomplikowanej geometrii. Projekt jest skierowany do podmiotów działających we wszystkich praktycznie
gałęziach przemysłu wytwórczego a szczególnie w branży: energetycznej, narzędziowej, maszynowej,
odlewniczej, papierniczej, spożywczej, wydobywczej, przetwórstwa stali i budownictwie drogowym.
Cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji zaplanowanych prac B+R oraz wdrożenia ich wyników. Etap
I badawczo-rozwojowy służył będzie opracowaniu technologii napawania laserowego najwyższej jakości warstw
wierzchnich o pożądanych właściwościach przy zastosowaniu różnych materiałów powłokowych na
różnorodnych gatunkach materiałów metalicznych i stopowych używanych do produkcji narzędzi oraz części
maszyn i urządzeń. Opracowanie technologii wytwarzania powłok o pożądanych właściwościach umożliwi
opracowanie metod ich wykorzystania do produkcji i regeneracji narzędzi oraz części maszyn i urządzeń.
Wytworzone prototypy zostaną poddane testom, które pozwolą ocenić ich przydatność, wytypować najlepsze
pod względem techniczno-ekonomicznym rozwiązania i optymalnie ustalić typ i parametry niezbędnych
do zainstalowania w Spółce urządzeń w ramach założonych w projekcie celów i budżetu.
Wdrożenie ultranowoczesnej technologii o szerokim zakresie aplikacji do zaspokojenia wzrastającego popytu
na innowacyjne rozwiązania, których stosowanie pozwala znacząco ograniczyć koszty eksploatacji maszyn i
urządzeń w przemyśle umożliwi Emitentowi zwiększenie obrotów, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej,
dywersyfikację odbiorców, budowanie trwałych więzi kooperacyjnych z klientami oraz spowoduje istotne
uniezależnienie się od wahań koniunktury w gospodarce tworząc warunki dalszego dynamicznego rozwoju
Spółki. Wprowadzenie technologii laser cladding poprawi wizerunek Emitenta jako dostawcy zaawansowanych i
innowacyjnych rozwiązań. Uzyskane w trakcie realizacji projektu doświadczenia i kompetencje spowodują, że
Emitent uzyska trwałą zdolność do wprowadzenia na rynek dostosowanych do potrzeb klientów najwyższej
jakości innowacyjnych produktów i usług bazujących na ultranowoczesnej technologii napawania laserowego.
Zapewni to trwałość efektów uzyskanych w wyniku realizacji projektu.
Cele emisji akcji serii C w znacznym stopniu dotyczą wykorzystania przez Emitenta technologii HVOF i
napawania laserowego.
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Lp.

Przeznaczenie

Kwota

1.

Podwojenie zdolności produkcyjnych poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii:
- HVOF
- laser cladding

6.500.000 zł

2.

Zwiększenie kapitału obrotowego Spółki

1.500.000 zł

3.

Przyspieszenie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach
realizowanych projektów POIG 1.4-4.1

2.000.000 zł

RAZEM

10.000.000 zł

Pozyskane z emisji Akcji serii C środki w wysokości 1.500.000 zł (tabela powyżej, punkt 2), Spółka przeznaczy na
podwyższenie kapitału obrotowego niezbędnego do realizacji rosnącej ilości zleceń, co pozwoli Spółce na
zwiększenie skali prowadzonej działalności poprzez bardziej aktywne uczestnictwo w postępowaniach
przetargowych na realizację dużych projektów w związku ze wzrostem możliwości finansowania dużych zleceń.
W ramach kwoty 2.000.000 zł (tabela powyżej, punkt 3), Emitent zamierza podjąć działania celem
przyspieszenia o 12 miesięcy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektów
współfinansowanych z UE (POIG działanie 1.4-4.1). W rezultacie wdrożenia projektów Emitent zamierza
uruchomić produkcję ekranów do pyłowych kotłów energetycznych zabezpieczonych powłokami odpornymi na
korozję niskotlenową oraz wdrożyć technologię zwiększenia trwałości kół w transporcie szynowym.
Zakończenie etapu badawczego projektów w połowie 2011 roku pozwoli na znaczne przyspieszenie poszerzenia
i wzrostu innowacyjności oferty produktowej i usługowej oraz umożliwi znaczący skok jakościowy i przyspieszy
wprowadzenie Spółki na GPW. Jest to zgodne ze strategią rozwoju Emitenta, która zakłada oferowanie
odbiorcom zaawansowanych technologicznie innowacyjnych produktów zapewniających pokrycie
niezaspokojonych dotąd potrzeb.
Uzasadnieniem dla uruchomienia produkcji ekranów z powłokami jest fakt, iż w energetyce polskiej
zainstalowane są takie typy kotłów pyłowych, w których zjawisko korozji niskotlenowej przy obniżaniu emisji
tlenków azotu metodami pierwotnymi po roku 2016 spowoduje znaczące skrócenie żywotności ekranów (ścian
parownika).
Zestawy kołowe są podstawowymi elementami biegowymi pojazdów szynowych. Przenoszą one na szyny
wszystkie obciążenia pochodzące od ramy wagonu, jak i na odwrót wszystkie impulsy od szyny na ramę. Od
geometrii profilu tocznego w dużej mierze zależy spokojność biegu pojazdu szynowego, bezpieczeństwo ruchu,
wartość hałasu emitowanego podczas przejazdu pojazdu po torze, jak również przebieg między kolejnymi
naprawami zestawów kołowych. W warstwie wierzchniej zestawu kołowego w wyniku eksploatacji powstają
duże naciski powierzchniowe, zmiany strukturalne, plastyczne deformacje i różnego rodzaju kontaktowozmęczeniowe defekty. Pociąga to za sobą potrzebę odnawiania profilu, a tym samym przywracania
prawidłowych wymiarów geometrycznych zestawu kołowego. Corocznie na kolejach Polski oraz innych krajów
reprofiluje się dziesiątki tysięcy kół kolejowych. Istnieją różne metody zwiększające trwałość profili tocznych
kół. Przykładem może być system smarowania obrzeża koła, lecz z różnych względów nie jest on powszechnie
stosowany. Należy więc poszukać innej metody zwiększającej trwałość kół kolejowych. Rozwiązanie tego
problemu przy zastosowaniu metody, której właścicielem (prawa do patentu) jest Emitent spowoduje
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zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie trwałości zestawu kołowego, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę
komfortu jazdy oraz zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazd.
Emitent, na podstawie przeprowadzonego rozpoznania rynku przewiduje, że wynalazek, którego jest
właścicielem, pozwalający zwiększyć trwałość kół pojazdów w transporcie szynowym znajdzie szeroki i
pozytywny odbiór wśród potencjalnych klientów. Emitent szacuje, że regeneracja, połączona z ograniczeniem
zużycia kół pojazdów w transporcie szynowym, której przewidywany koszt będzie znacznie niższy niż koszt
zakupu nowych kół (zestawów) i będzie stanowić znaczące źródło przychodów Emitenta w najbliższych latach.

4.4.

PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE

Rachunek zysku i strat
W 2008 roku Emitent wypracował zysk ze sprzedaży na poziomie 13,9% przychodów, zwiększając rentowność
sprzedaży względem roku wcześniejszego o 8 punktów procentowych. Rentowność sprzedaży na koniec III
kwartału 2009 r. wyniosła, natomiast, 14,7%.
Wynik taki był możliwy do osiągnięcia dzięki ograniczeniu kosztów działalności operacyjnej w stosunku do
osiąganych przychodów ze sprzedaży. Wzrost wartości sprzedaży wynikał natomiast ze wzrostu popytu na
usługi Spółki, głównie w branży energetycznej.

Wyszczególnienie [w PLN]

2008

2007

7 607 000

9 812 366

6 507 560

6 811 222

8 996 028

7 302 134

Koszty działalności operacyjnej

6 485 933

8 450 381

6 133 481

Zysk (strata) ze sprzedaży

1 121 067

1 361 984

374 080

98 412

120 278

445 606

9 594

114 166

156 523

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

1 209 885

1 368 096

663 163

EBITDA

1 718 669

1 895 817

1 081 292

58 646

72 576

11 734

263 872

186 692

116 844

Zysk z działalności gospodarczej

1 004 660

1 253 980

558 053

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

0

0

0

1 004 660

1 253 980

558 053

149 901

255 139

104 926

0

0

0

854 759

998 841

453 127

200

200

200

4 274

4 994

2 266

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
przychody netto ze sprzedaży produktów

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

Przychody finansowe
Koszty finansowe

Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
Zysk (strata) netto
Liczba akcji (szt.) - przed podziałem akcji
Zysk na jedną akcję zwykłą (zł)

IIIQ 2009
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W analizowanym okresie Emitent osiągnął zysk z pozostałej działalności operacyjnej. Szczególną poprawę na
tym poziomie wyniku finansowego Emitent odnotował w 2008 r., gdy zysk z działalności operacyjnej wzrósł w
porównaniu do 2007 r. o 106,3%.
Strata z działalności finansowej w prezentowanym okresie jest wynikiem obsługi zobowiązań finansowych.
W całym analizowanym okresie Spółka nie notowała zdarzeń nadzwyczajnych. Podatek dochodowy
ukształtował ostatecznie wynik netto Emitenta za 2008 rok na poziomie 11,1% przychodów ze sprzedaży oraz
na poziomie 12,5% przychodów ze sprzedaży na koniec III kwartału 2009 r.
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Bilans
Bilans Emitenta zamknął się w 2008 roku sumą 6.925,6 tys. zł, co stanowiło wzrost względem roku
wcześniejszego o 36,1%. Na koniec III kwartału 2009 r. suma aktywów wyniosła natomiast 10.561,0 tys. zł, czyli
nastąpił wzrost wartości sumy bilansowej względem końca 2008 r. o 52,5%.
Wyszczególnienie [w PLN]

2008

2007

6 844 781

5 081 756

3 556 475

515 160

24 540

23 237

6 006 946

4 300 703

3 223 972

226 150

659 610

309 266

Aktywa obrotowe, w tym:

3 716 217

1 843 888

1 530 744

- zapasy

1 091 605

545 974

364 707

561 636

665 478

571 736

1 951 802

547 029

565 037

10 560 997

6 925 644

5 087 219

Kapitał własny (aktywa netto), w tym:

3 240 799

2 386 041

1 487 200

- kapitał zakładowy

2 000 000

2 000 000

2 000 000

386 041

0

0

- pozostałe kapitały rezerwowe

0

0

0

- zysk (strata) z lat ubiegłych

0

-612 800

-965 927

854 759

998 841

453 127

7 320 198

4 539 603

3 600 019

782 368

858 020

1 025 779

- zobowiązania długoterminowe

2 256 000

2 256 000

1 156 000

- zobowiązania krótkoterminowe

4 036 323

1 209 714

1 275 651

10 560 997

6 925 644

5 087 219

Aktywa trwałe, w tym:
- wartości niematerialne i prawne
- rzeczowe aktywa trwałe
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

- należności krótkoterminowe
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa razem

- kapitał zapasowy

- zysk (strata) netto
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:
- rezerwy na zobowiązania

Pasywa razem
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Istotnymi składnikami aktywów Emitenta na prezentowanym okresie były rzeczowe aktywa trwałe, zapasy i
inwestycje krótkoterminowe stanowiące na koniec III kwartału 2009 r. odpowiednio 56,9%, 10,3% oraz 18,5%
sumy bilansowej.
Wartość rzeczowych aktywów trwałych wzrosła o 33,4% w 2008 r. w stosunku do roku 2007 oraz o 39,7% na
koniec III kwartału 2009 r. względem końca 2008 r., co było efektem dokonanych przez Emitenta zakupów
inwestycyjnych. Głównie był to zakup hali magazynowej oraz maszyn i urządzeń, oraz poniesiono nakłady na
modernizację nowo nabytej hali jak również hali nabytej w latach ubiegłych.
Wzrost wartości inwestycji krótkoterminowych (środków pieniężnych) w stosunku do roku ubiegłego jest
wynikiem głównie wzrostu przychodów badanym okresie.
Wzrost wartości długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów w roku 2008 jest wynikiem ujęcia
nakładów na realizowaną pracę rozwojową.
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Wartość kapitału własnego wzrosła o 60,4% w 2008 roku w porównaniu do roku 2007 i o 35,8% na koniec III
kwartału 2009 r. w porównaniu do 2008 r. Kapitał własny stanowił 34,5% wszystkich pasywów na koniec 2008 r.
oraz 30,7% wszystkich pasywów na koniec III kwartału 2009 r. O wartości kapitałów własnych decydował
głównie kapitał podstawowy oraz zysk za badany okres. Na 30.09.2009 r. w skład kapitału własnego Spółki
wchodzi także kapitał zapasowy stworzony z zysku netto za rok 2008 po pokryciu strat za lata ubiegłe.
Zysk netto Emitenta za 2008 rok wyniósł 998,8 tys. zł i zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego o 120,4%.
Natomiast na koniec III kwartału 2009 r. Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 854,8 tys. zł.
Największy wzrost udziału w pasywach Emitenta w 2008 roku odnotowały zobowiązania długoterminowe.
Wynikało to z otrzymanej przez Emitenta pożyczki od jednostki powiązanej. Natomiast na dzień 30.09.2009 r.
największy wzrost udziału w pasywach odnotowały zobowiązania krótkoterminowe (wzrost o 233,7% względem
końca roku 2008) – do poziomu 38,2% sumy pasywów. Spowodowane to było wzrostem o 264,9% innych
zobowiązań wobec jednostek powiązanych oraz wzrostem o 503,4% zobowiązań z tytułu dostaw i usług do 12
miesięcy wobec pozostałych jednostek.

Koszty według rodzaju
Największy udział w kosztach rodzajowych Emitenta w badanym okresie posiadały zużycie materiałów i energii,
usługi obce oraz wynagrodzenia. Ich udział w sumie kosztów rodzajowych na koniec III kwartału 2009 r. wynosił
odpowiednio 41,8%, 16,8%, 24,6%.
Wyszczególnienie [w PLN]
Amortyzacja

IIIQ 2009

2008

2007

508 784

527 720

418 129

Zużycie materiałów i energii

2 712 722

2 706 699

2 040 378

Usługi obce

1 091 189

2 620 427

1 408 238

Podatki i opłaty

141 300

119 045

65 560

Wynagrodzenia

1 596 298

1 972 623

1 758 007

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

310 105

361 663

327 084

Pozostałe koszty rodzajowe

101 282

139 965

111 917

24 253

2 240

4 167

6 485 933

8 450 381

6 133 481

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszty według rodzaju razem
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Poniżej zaprezentowano graficznie udziały poszczególnych grup kosztów w sumie kosztów rodzajowych.

Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności pozwalają ocenić efektywność działania Emitenta i jej zmiany mierzone relacją wyniku
finansowego do innych wartości opisujących finanse Emitenta. Pożądane są jak najwyższe wartości wskaźników
rentowności.

Tabela: Wskaźniki rentowności
Wyszczególnienie
Rentowność na sprzedaży
Rentowność na działalności operacyjnej
Rentowność na działalności gospodarczej
Rentowność sprzedaży netto ROS
Rentowność kapitałów własnych ROE
Rentowność majątku ROA

30.09.2009
14,74%
15,90%
13,21%
11,24%
26,37%
8,09%

31.12.2008
13,88%
13,94%
12,78%
10,18%
41,86%
14,42%

31.12.2007
5,75%
10,19%
8,58%
6,96%
30,47%
8,91%

Źródło: Dane finansowe Plasma System SA, obliczenia własne

Rentowność na działalności operacyjnej =zysk (strata) z działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży
Rentowność na działalności gospodarczej zysk (strata) z działalności gospodarczej / przychody ze sprzedaży
Rentowność na sprzedaży = zysk (strata) ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży netto (ROS) = zysk (strata) netto / przychody ze sprzedaży
Rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk (strata) netto / kapitały własne
Rentowność majątku (ROA) = zysk (strata) netto / suma aktywów

W roku 2008 wartości wszystkich wskaźników rentowności Emitenta uległy poprawie. Sytuacja ta wynika z
osiągniętego wyższego zysku z działalności wypracowanego w roku 2008 względem roku 2007, co było możliwe
głównie szybszemu wzrostowi przychodów ze sprzedaży w stosunku do wzrostu kosztów.
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Wzrost wartości wskaźników rentowności netto oraz brutto sprzedaży w 2008 roku względem roku
wcześniejszego spowodowany został lepszym wynikiem wypracowanym przez Spółkę już na poziomie
sprzedaży podstawowej.
Wzrost wartości wskaźnika rentowności netto kapitału własnego wynika z osiągnięcia wyższego zysku netto w
roku 2008 w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wskaźniki płynności
Wskaźniki płynności finansowej pozwalają ocenić zdolność Emitenta do terminowego regulowania zobowiązań.
Niskie wartości wskaźników płynności mogą oznaczać ryzyko wystąpienia trudności w terminowym
regulowaniu zobowiązań. Ryzyko to pomniejszają ewentualne możliwości Emitenta zaciągania dodatkowych
zobowiązań.
Wysokie wartości wskaźnika płynności mogą świadczyć o zamrożeniu środków w majątku obrotowym, co może
obniżać rentowność kapitałów własnych.
Tabela: Wskaźniki płynności
Wyszczególnienie
Wskaźnik płynności bieżącej (CR)
Wskaźnik płynności szybkiej (QR)
Wskaźnik gotówkowy

30.09.2009
0,92
0,65
0,48

31.12.2008
1,52
1,07
0,45

31.12.2007
1,20
0,91
0,44

Źródło: Dane finansowe Plasma System SA, obliczenia własne

Płynność bieżąca = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
Płynność szybka = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik gotówkowy = środki pieniężne i ich ekwiwalenty / zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) jest obliczany jako iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań
krótkoterminowych i informuje w jakim stopniu aktywa bieżące pokrywają zobowiązania bieżące. Przyjmuje się
za prawidłowy poziom wskaźnika w przedziale 1,2-2,0.
Wskaźnik płynności szybkiej (quick ratio) jest obliczany jako iloraz aktywów obrotowych pomniejszonych o
zapasy oraz zobowiązań krótkoterminowych i informuje w jakim stopniu aktywa bieżące o podwyższonej
płynności (pomniejszone o zapasy) pokrywają zobowiązania bieżące. Przyjmuje się za prawidłowy poziom
wskaźnika w przedziale 1,0-1,5.
Wskaźnik gotówkowy jest obliczany jako iloraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz zobowiązań
krótkoterminowych i informuje w jakim stopniu środki pieniężne i ich ekwiwalenty pokrywają zobowiązania
bieżące. Przyjmuje się za prawidłowy poziom wskaźnika w przedziale 0,1-0,2.
W 2008 roku wartości wskaźników płynności bieżącej i płynności szybkiej uległy poprawie w stosunku do roku
2007 i utrzymują się na poziomie zbliżonym do poziomu uważanego za optymalny.
Wskaźnik gotówkowy przyjmuje w badanym okresie wartości wyższe, aniżeli optymalne. Wskazuje to tym
samym na stosunkowo wysokie kwoty środków pieniężnych względem zobowiązań krótkoterminowych.
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Wskaźniki zadłużenia
Wskaźniki zadłużenia obrazują strukturę finansowania przedsiębiorstwa oraz jego zdolność spłaty zobowiązań.
Tabela: Wskaźniki zadłużenia
Wyszczególnienie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

30.09.2009
0,69
0,60
0,70

31.12.2008
0,66
0,50
0,95

31.12.2007
0,71
0,48
0,78

Wskaźnik ogólnego zadłużenia =zobowiązania ogółem / aktywa
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania krótkoterminowe + zobowiązania długoterminowe) / kapitał własny
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny

Wskaźnik ogólnego zadłużenia określa udział wszystkich zobowiązań w finansowaniu majątku firmy. Za
zadowalający poziom wskaźnika przyjmuje się przedział 0,57-0,67. W roku 2008 wskaźnik ten poprawił swoją
wartość względem roku 2007 i przyjmował wartość z przedziału optymalnego. Na koniec III kwartału 2009 r.
wskaźnik ogólnego zadłużenia przyjął wartość nieco powyżej górnej granicy przedziału optymalnego.
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego informuje o stosunku zobowiązań (kapitałów obcych) do kapitału
własnego firmy. Pożądany poziom tego wskaźnika to przedział pomiędzy 1,0-2,0. W badanym okresie wskaźnik
ten przyjmuje niższe wartości.
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego określa relacje zobowiązań długoterminowych, które muszą być
uregulowane w okresie dłuższym niż jeden rok, do kapitału własnego. Pożądany poziom tego wskaźnika to
przedział 0,5-1,0. W analizowanym okresie wskaźnik ten przyjmuje wartości z przedziału optymalnego.

Wskaźniki sprawności działania
Analizę płynności finansowej należy uzupełnić ocena kształtowania się niektórych wskaźników sprawności
działania.
Tabela: Wskaźniki sprawności działania (dni)
Wyszczególnienie
Wskaźnik cyklu należności
Wskaźnik cyklu zobowiązań krótkoterminowych
Wskaźnik cyklu zapasów
Wskaźnik cyklu operacyjnego

30.09.2009
29,0
124,1
38,7
67,8

31.12.2008
22,7
45,6
16,7
39,4

31.12.2007
23,2
76,2
19,0
42,2

Źródło: Dane finansowe Plasma System SA, obliczenia własne

Wskaźnik cyklu należności = (średni stan należności krótkoterminowe / przychody ze sprzedaży) *360
Wskaźnik cyklu zobowiązań krótkoterminowych = (średni stan zobowiązań krótkoterminowych / przychody ze sprzedaży)*360
Wskaźnik cyklu zapasów = (średni stan zapasów / przychody ze sprzedaży)*360
Wskaźnik cyklu operacyjnego = cykl zapasów + cykl należności
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Wskaźnik cyklu należności (w dniach) określa liczbę dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze należności.
Informuje on zatem, w jakim stopniu Spółka kredytuje swoich odbiorców i jak długo środki pieniężne
zamrożone są w należnościach. Wartość wskaźnika wynosi 23 dni w roku 2007 i 2008, co można uznać za
zjawisko pozytywne – Emitent w sposób konsekwentny prowadzi politykę kredytowania swoich odbiorców.
Wskaźniki cyklu zobowiązań krótkoterminowych (w dniach) przedstawia średni czas regulowania zobowiązań w
przedsiębiorstwie. Im jest on dłuższy, tym mniejsze są potrzeby Spółki w zakresie kapitału pracującego. Jednak
zbyt duża jego wartość (najczęściej ponad dwa miesiące) oznaczać może trudności w spłacie bieżących
zobowiązań. W roku 2008 wskaźnik ten przyjął wartość 46 dni.
Wskaźnik cyklu zapasów (w dniach) określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy, by móc
realizować określoną sprzedaż. Wysoki wskaźnik informuje o wolnym obrocie zapasów, niski zaś o szybkim. W
roku 2008 względem roku poprzedniego u Emitenta nastąpiło przyspieszenie rotacji zapasów o ok. 2 dni. Uległa
zatem poprawie efektywność gospodarowania zapasami. Tym samym rosnąca w tym okresie sprzedaż nie
wskazuje na fakt ujemnego wpływu wzrostu rotacji zapasów.
Cykl operacyjny informuje, jak długo środki pieniężne są zamrożone w obrocie. Wysokie wartości wskaźnika
świadczą o negatywnym zjawisku zmniejszania się ilości gotówki generowanej w ciągu roku. Malejącą wartość
wskaźnika w roku 2008 względem roku 2007, należy interpretować zatem jako sytuację pożądaną.

4.5.

PROGNOZY I SZACUNKI FINANSOWE

4.5.1. ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY WYNIKÓW
W 2009 roku założono pozyskanie kapitału ze źródeł zewnętrznych w kwocie 10 mln PLN. Środki zostaną
przeznaczone na zrealizowanie inwestycji mających na celu podwojenie zdolności produkcyjnych firmy. Na
przełomie 2009 i 2010 roku spółka planuje zainwestować 4,8 mln PLN na modernizację parku maszynowego i
obiektów produkcyjnych.
W celu zabezpieczenia płynności produkcji przy zwiększonych mocach produkcyjnych firma planuje podwyższyć
stany magazynowe oraz przewiduje wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, dlatego na przełomie 2009 i
2010 roku założono podwyższenie wartości kapitału obrotowego o 1,2 mln PLN.
Po uruchomieniu inwestycji, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie zgłaszane spółce przez kontrahentów i realne
warunki na rynku - planuje się wzrost sprzedaży o 35% w 2010 roku.
Ze względu na konieczność długotrwałego szkolenia specjalistycznej kadry, Spółka już zwiększyła zatrudnienie.
Tym samym, pomimo zwiększenia mocy produkcyjnych, nie zakłada się skokowego wzrostu zatrudnienia, tylko
utrzymanie go na obecnym poziomie. Planuje się podnoszenie kwalifikacji pracowników, co spowoduje wzrost
wydajności załogi i pozwoli obniżyć koszty związane z kooperacją (usługi obce).
W związku z modernizacją parku maszynowego zaplanowano obniżenie zużycia materiałów w trakcie procesu
produkcyjnego. Zakłada się obniżenie wskaźnika materiałochłonności o około 10%.
Założono pozyskanie środków unijnych. W 2010 roku Projekt Regionalny w kwocie 0,8 mln PLN. W latach 20102012 około 9,5 mln PLN – projekt ekranowy. W celu realizacji inwestycji w ramach projektów unijnych planuje
się zaciągnięcie kredytów bankowych o łącznej kwocie ok. 5,6 mln PLN.
Podstawowym założeniem dotyczącym prognoz finansowych jest założenie sukcesu prowadzonych dwóch
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kluczowych projektów badawczo-rozwojowych – projektu ekranowego i projektu kołowego. Projekty wpisują
się w realizowaną od początku istnienia spółki strategię rozwoju, której jednym z elementów jest oferowanie
potencjalnym odbiorcom zaawansowanych technologicznie innowacyjnych produktów, zapewniających im
poprawę efektywności działania.
Projekt z założenia jest dedykowany dla branży energetycznej i ma na celu poszerzenie oferty spółki dzięki
opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnej technologii wytwarzania i wdrożenie produkcji ekranów szczelnych
(ścian parownika) kotłów energetycznych z powłokami ochronnymi zabezpieczającymi ich powierzchnie przed
agresywnym działaniem atmosfer korozyjnych i niszczeniem erozyjnym. Ekrany kotłów energetycznych podczas
pracy są elementami narażonymi na bardzo intensywne działanie niszczące różnych czynników. Dyrektywy UE,
porozumienia międzynarodowe oraz przepisy krajowe wymuszają na producentach energii radykalne
ograniczanie emisji w tym CO2 i NOx (spalanie niskoemisyjne). Ubocznym efektem niskoemisyjnego spalania jest
intensywne zużywanie ekranów kotłów węglowych.
Wymiana ekranów na nowe jest kosztowna i przeprowadza się ją co około 3-6 lat. Obok wysokich nakładów na
wymianę ekranów, czynnikiem negatywnym jest zwiększenie awaryjności i konieczność długich postojów
remontowych kotłów. W związku z faktem, że od roku 2016 zacznie obowiązywać jeszcze bardziej restrykcyjna
norma emisji NOx, problemy niszczenia ekranów kotłów energetycznych będą jeszcze poważniejsze, co
spowoduje dalsze skrócenie żywotności ekranów (2-3 lat) co wymusi ponoszenie przez producentów energii
ogromnych kosztów eksploatacji kotłów w związku z koniecznością częstych wymian ekranów.
Projekt z założenia jest dedykowany dla użytkowników taboru szynowego. Celem projektu jest opracowanie i
wdrożenie technologii zwiększenia trwałości kół, jak również poprawienie wskaźników ekonomicznych,
poprawienie poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska w transporcie szynowym.
W warstwie wierzchniej zestawu kołowego w wyniku eksploatacji powstają duże naciski powierzchniowe,
zmiany strukturalne, plastyczne deformacje i różnego rodzaju kontaktowo-zmęczeniowe defekty. Pociąga to za
sobą potrzebę odnawiania profilu, a tym samym przywracania prawidłowych wymiarów geometrycznych
zestawu kołowego. Corocznie w Polsce oraz innych krajach reprofiluje się dziesiątki tysięcy kół kolejowych.
Prawidłowe wyciągnięcie wniosków z danych o defektach kolejowych zestawów kołowych jest bardzo ważne ze
względu na prawidłowy wybór metody zwiększającej jego trwałość i niezawodność.
Istnieją różne metody zwiększające trwałość profili tocznych kół. Przykładem może być system smarowania
obrzeża koła, lecz z różnych względów nie jest on powszechnie stosowany. Metodą może być odpowiedni
dobór geometrii i technologii wytworzenia (materiał, sposób naniesienia) powłoki na obrzeżu koła, której
zadaniem będzie poprawa współpracy koła z szyną, powodująca zmniejszenie tarcia obrzeża koła o szynę co
będzie skutkowało zmniejszeniem oporów tarcia (tym samym zmniejszeniem zużycia energii), zwiększeniem
trwałości zestawu kołowego, zwiększeniem bezpieczeństwa, poprawą komfortu jazdy oraz zmniejszeniem
hałasu emitowanego przez pojazd.
Nowa innowacyjna technologia oraz nowy, niedostępny obecnie na rynku produkt mają zapewnić spółce
uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej i będą źródłem dochodów na finansowanie dalszego rozwoju.
Spółka w 2009 działa przy wykorzystaniu 100% mocy wytwórczych, zysk netto na koniec roku wyniesie około
1,0 mln PLN (szacunek). Niska dynamika zysku netto w 2009, na poziomie 4,3% w porównaniu do zysku netto w
2008 roku, wynika z inwestycji we wzrost mocy produkcyjnych, w tym głównie ze zwiększenia zatrudnienia.
Sposób rozliczania projektów badawczo-rozwojowych wpływa na sprawozdania finansowe. W Plasma SYSTEM
rozliczanie projektu ekranowego i kołowego będzie wpływało w latach następnych na rachunek wyników,
bilans i rachunek przepływów pieniężnych. W rachunku zysków i strat, w równej kwocie po stronie przychodów
i kosztów, będą występowały dodatkowe kwoty o 3,6 mln PLN w roku 2010.
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4.5.2. PROGNOZA WYNIKÓW
Dane w tys. zł

2009 (szacunek)

2010 (prognoza)

Przychody ze sprzedaży

10.167

15.782

Zysk na działalności operacyjnej

1.358

3.358

Zysk netto

1.042

2.204

4.6.

RODZAJ I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH ORAZ ZASADY ICH TWORZENIA

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi
4.000.000,00 złotych.
W Spółce tworzone są następujące kapitały:
- Kapitał zakładowy,
- Kapitał zapasowy (zgodnie z zapisami KSH),
- Kapitał rezerwowy.
Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych oraz na podwyższenie kapitału zakładowego.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać,
jeżeli wartość tego kapitału będzie równa jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego.
Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków,
zwłaszcza na umorzenie akcji, a także inne fundusze celowe.
Na dzień 30.09.2009 r. wysokość i struktura kapitałów własnych Emitenta została przedstawiona w poniższej
tabeli.

Tabela 1. Wysokości kapitału własnego Emitenta na dzień 30.09.2009 r.
Określenie funduszu
I. Kapitał (fundusz) podstawowy

Kwota zł
2 000 000,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0,00

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

386 040,65

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Razem kapitały własne

854 758,58
0,00
3 240 799,23
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Plasma SYSTEM została zawiązana aktem notarialnym z dnia 8 kwietnia 2004 roku przed notariusz Gabrielą
Morawską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich (Rep. A Nr 4888/2004). Rejestracja
Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS nastąpiła w dniu 28 kwietnia 2004 r.
Z chwilą wpisu Emitenta do rejestru przedsiębiorców KRS, kapitał zakładowy wynosił 600.000 zł i dzielił się na
60 (słownie: sześćdziesiąt) akcji serii A, będących akcjami imiennymi o wartości nominalnej 10.000,00 zł każda.
Kapitał akcyjny został objęty w następujący sposób:
1) SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach objął 59 akcji serii A o numerach od 1 do 59 o łącznej
wartości 590.000 zł
2) Tomasz Tłustochowicz objął 1 akcję oznaczoną numerem 60 o wartości 10.000 zł
W dniu 25 stycznia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 600.000 zł do kwoty 1.000.000 zł. Podwyższenie nastąpiło w
drodze emisji 40 nowych akcji imiennych serii A o numerach od 61 do 100 o wartości nominalnej równej cenie
emisyjnej, to jest 10.000,00 zł. W ramach subskrypcji zamkniętej 40 akcji zostało objętych przez SYSTEM SA z
siedzibą w Katowicach. Akcje w całości zostały pokryte gotówką.
W dniu 29 czerwca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 2.000.000 zł. Podwyższenie nastąpiło w
drodze emisji 100 nowych akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 100 o wartości nominalnej równej cenie
emisyjnej, to jest 10.000,00 zł. W ramach subskrypcji zamkniętej 100 akcji zostało objętych przez SYSTEM SA z
siedzibą w Katowicach. Akcje w całości zostały pokryte gotówką.
W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w przedmiocie usunięcia §7
ust. 3 Statutu zawierającego zapis iż akcje serii A są uprzywilejowane co do głosów, a każdej akcji
uprzywilejowanej przysługują 2 głosy.
W dniu 18 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podziału
wartości nominalnej akcji serii A i B o wartości 10.000 zł każda w stosunku 1:5000 przy nie zmienionym kapitale
zakładowym. W wyniku podziału każdą akcję serii A i B wymieniono na 5.000 akcji odpowiednio akcji serii A i B
o tożsamych prawach z akcjami przed podziałem i o wartości nominalnej po 2 zł każda akcja. Zgodnie z
postanowieniem uchwały, akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed
podziałem. Powyższa zmiana została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 21 grudnia 2009 r.
W dniu 18 listopada 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 2.000.000 zł do kwoty nie mniejszej niż 3.600.000 zł i nie większej
niż 4.000.000 zł, to jest o kwotę nie mniejszą niż 1.600.000 zł i nie większą niż 2.000.000 w drodze emisji nie
mniejszej 800.000 akcji i nie większej niż 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł każda.
Podwyższenie nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej i objęcia przez inwestorów 1.000.000 nowych akcji o
numerach od 0000001 do 1000000 o wartości równej cenie emisyjnej, to jest 10,00 zł. W ramach subskrypcji
prywatnej 1.000.000 akcji zostało objętych przez 43 inwestorów w drodze umowy objęcia akcji w dniach 22 i 26
stycznia 2010. Akcje w całości zostały pokryte gotówką. W dniu 15 lutego 2010 roku Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach wydał postanowienie o dokonaniu wpisu dotyczącego emisji 1.000.000 akcji serii C
Plasma System SA (sygn. KA.VIII NS-REJ.KRS/002574/10/499).

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 4.000.000 zł
i dzieli się na:
- 500.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 2,00 zł,
- 500.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 2,00 zł,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł.
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4.7.

INFORMACJA O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Akcje Emitenta serii A, B i C zostały opłacone w całości wkładami gotówkowymi.

4.8.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU
REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z
OBIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA

Spółka nie emitowała dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do
objęcia akcji.

4.9.

INFORMACJA O DECELOWYM PODWYŻSZENIU KAPITAŁU

Walne Zgromadzenie Emitenta nie podejmowało decyzji w sprawie kapitału docelowego w Spółce.

4.10.

RYNKI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA KTÓRYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE
INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY
DEPOZYTOWE

Instrumenty finansowe Emitenta, jak również wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe nie są i nie były
dotychczas notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych.

4.11.

POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE EMITENTA MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA
DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

4.11.1. JEDNOSTKI DOMINUJĄCE WZGLĘDEM EMITENTA
Jednostką bezpośrednio dominującą wobec Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy o
Rachunkowości jest spółka SYSTEM S.A. z siedzibą w Katowicach (40-172), ul. Grabowa 2, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem 000015154.
Stosunek dominacji wynika z faktu, że wspomniana spółka posiada 495.000 Akcji Serii A, 500.000 Akcji Serii B
oraz 110.000 Akcji Serii C (pośrednio i bezpośrednio) Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 2.210.000 zł, co
stanowi 55,25% kapitału zakładowego Emitenta. Prawa głosu z przysługujących SYSTEM S.A. akcji stanowią
55,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Głównym przedmiotem działalności SYSTEM S.A. jest obecnie pośrednictwo handlowe w obrocie paliwami,
rudami, metalami i chemikaliami przemysłowymi. SYSTEM S.A. wziął udział w ofercie i objął Akcje Serii C
(pośrednio i bezpośrednio) o wartości nominalnej 1.100.000 zł.
Pośrednią kontrolę nad Emitentem główny akcjonariusz - SYSTEM SA posiada za pośrednictwem spółek REMKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz FUTURIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
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4.11.2. JEDNOSTKI ZALEŻNE I WSPÓŁZALEŻNE OD EMITENTA
Nie istnieją jednostki zależne i współzależne od Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 i 40 Ustawy o
rachunkowości.

4.11.3. JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
Nie istnieją jednostki stowarzyszone z Emitentem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 41 Ustawy o rachunkowości.

4.11.4. POZOSTAŁE POWIĄZANIA
Pan Ryszard Grzelka, Wiceprezes Zarządu Emitenta oraz Pan Sławomir Wawrzyniak, Wiceprezes Zarządu
Emitenta są akcjonariuszami Emitenta. Pan Sławomir Kobak pełniący funkcję Prokurenta w Plasma SYSTEM SA
jest równocześnie członkiem Rady Nadzorczej SYSTEM SA. Pan Lucjan Gajda, pełniący funkcję członka Rady
Nadzorczej Emitenta, jest Wiceprezesem Zarządu SYSTEM SA, a Pani Agata Gruszka, pełniąca funkcję członka
Rady Nadzorczej Emitenta, jest równocześnie Prokurentem w SYSTEM SA. Ponadto, Prezes Zarządu Spółki
SYSTEM S.A. – Pan Aleksander Borek - jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.
Równocześnie, Pan Lucjan Gajda pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce FUTURIA Sp. z o.o. a Pani
Agata Gruszka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce REM-KON Sp. z o.o. Pan Aleksander Borek w
wyżej wymienionych podmiotach pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Sławomir Wawrzyniak
jest członkiem Rady Nadzorczej FUTURIA Sp. z o.o. Ponadto, Pan Wiesław Pochopień, pełniący funkcję Prezesa
Zarządu spółki REM-KON Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Emitenta.
Poprzez istniejące powiązania kapitałowe i personalne spółka SYSTEM S.A. wywiera istotny wpływ na
strategiczne decyzje dotyczące działalności i rozwoju Emitenta.
Autoryzowany Doradca jest akcjonariuszem Emitenta. Nie istnieją inne powiązania Autoryzowanego Doradcy z
Emitentem.

4.12.

PRODUKTY I USŁUGI EMITENTA

OKREŚLENIE WARTOŚCIOWE I ILOŚCIOWE ORAZ UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW,
TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG
W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY
DZIAŁALNOŚCI
Zgodnie ze Statutem oraz Polską Klasyfikacją Działalności, do przedmiotu działalności Emitenta w szczególności
należą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych,
PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim, (…)

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest: natryskiwanie cieplne powłok na metale ultranowoczesną
technologią plazmową, technologiami płomieniową i łukową oraz obróbka mechaniczna metali.
Stosowanie zaawansowanych technologii natrysku cieplnego pozwala na pełne odtworzenie własności
użytkowych zużytych lub uszkodzonych części maszyn i urządzeń oraz zwiększenie ich trwałości. Stosowanie
powłok natryskiwanych cieplnie na powierzchniach roboczych części maszyn i urządzeń dzięki wysokiej
przyczepności do podłoża, bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie, jednorodnej strukturze i niskiej
porowatości, odporności na zacieranie, erozję, kawitację i szoki termiczne jak również odporności na korozję w
różnych temperaturach i agresywnym środowisku przedłuża wielokrotnie żywotność oraz niezawodność
elementów, eliminuje ryzyko awarii, obniża koszty bieżącej eksploatacji i remontów oraz zmniejsza wydatki na
zakup drogich części zamiennych.
Głównymi odbiorcami produktów i usług Emitenta (50 % przychodów) są firmy związane z branżą energetyczną
(producenci urządzeń energetycznych i energetyka zawodowa), przemysł maszynowy i chemiczny (pozostałe
50% przychodów).
Nowoczesne technologie natryskiwania cieplnego mają coraz większe zastosowanie w różnych branżach
przemysłowych, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość, odporność na różne czynniki powodujące
zużycie oraz niezawodność elementów. Technologie te zaliczane są do grupy high-tech, a ich geneza związana
jest z przemysłem lotniczym i podbojem kosmosu.
Odbiorcy produktów i usług Emitenta w branży energetycznej, to duże elektrownie i elektrociepłownie oraz
firmy produkujące kotły i inne urządzenia energetyczne.
Sektor energetyczny jest uznawany za strategiczny w UE. Na popyt w branży istotnie wpływają dyrektywy
europejskie oraz umowy międzynarodowe dotyczące ochrony środowiska (emisja NOx i CO2, zagospodarowanie
odpadów, produkcja energii ze źródeł odnawialnych). Unormowania prawne przenoszą się na publikowane w
poszczególnych krajach dokumenty strategiczne (w przypadku Polski np. NSRO, Polityka energetyczna Polski do
2025 r.).
Branża energetyczna będzie dla Emitenta w najbliższych latach głównym rynkiem zbytu, jednak Emitent nie
zamierza uzależniać się od jednej grupy odbiorców. Wdrażane innowacyjne technologie natryskiwania
cieplnego mają na celu znaczącą dywersyfikację odbiorców poprzez poszerzenie oferty dzięki wprowadzeniu
technologii napawania laserowego do produkcji nowych oraz przywrócenia funkcjonalności wykonanych
z wysokogatunkowych stali stopowych, nadstopów, stali narzędziowych i staliw drogich narzędzi oraz części
maszyn i urządzeń, których regeneracja tradycyjnymi technologiami natrysku cieplnego jest niemożliwa lub
bardzo kosztowna.
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Model prowadzonego biznesu Emitenta prezentuje poniższy diagram.

Poniższa tabela przedstawia przychody Emitenta (narastająco w okresach kwartalnych) w latach 2007 i 2008
oraz w ciągu trzech kwartałów 2009 roku:
Dane kwartalne w tys. PLN
(narastająco w okresach)

2007
I KW. II KW.

Sektor: ENERGETYKA
Sektor: Pozostałe
RAZEM

III KW.

2008
IV KW.

I KW. II KW.

2009

III KW.

IV KW.

I KW. II KW.

III KW.

1450

2487

3292

3928

1354

2656

3940

4836

672

1107

3650

355

1260

2332

3386

995

2209

3507

4160

1269

2110

3161

1805

3747

5624

7314

2349

4865

7447

8996

1269

3217

6811

Na poniższym diagramie zaprezentowano zasady współpracy, zakres działalności i niektórych klientów
Emitenta:

Kontrakty Plasma SYSTEM S.A.

Energetyka
ok. 55 % sprzedaży

Pozostałe branże wytwórcze (np.
chemiczna, hutnicza, maszynowa)
ok. 45 % sprzedaży

Powłoki antyerozyjne
i antykorozyjne.

Produkcja i regeneracja części
maszyn i urządzeń.
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Niektóre z firm dla których Emitent wykonał
usługi w latach 2007-09:
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ZREW Warszawa S.A.
Dalkia Łódź
EC Tychy S.A.
Vattenfall Heat Poland S.A.
PKE S.A.
o El. Siersza
o El. Łaziska
o EC Bielsko-Biała Północ
El. Kozienice S.A.
EC Będzin S.A.
ZRE Kraków
ZRE Lublin
BOT El. Turów S.A.
El. Opole S.A.
El. Rybnik S.A.
Fawent S.A.
Foster Wheeler Energia Sp. z o.o.
Alstom Power

4.13.

Stała

Zlecenia

kooperacja

jednostkowe

Cykliczne
wykonywanie usług
dla stałych klientów –
produkcja nowych
podzespołów
i utrzymanie ruchu

Usługi regeneracji
wynikające z awarii,
usterek maszyn i
urządzeń, która często
zamienia się w stałą
kooperację

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE
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4.14.

GŁÓWNE INWESTYCJE MAJĄTKOWE I KAPITAŁOWE EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE
INFORMACYJNYM

Spółka nie prowadzi inwestycji zagranicznych.
Poniżej przedstawiono inwestycje krajowe Emitenta przeprowadzone w latach 2006-2008 oraz na dzień 31
października 2009 z podziałem na inwestycje zakończone oraz inwestycje rozpoczęte.
Środki trwałe i wyposażenie
Nazwa

Wartość księgowa brutto

1.

Zakup i adaptacja hali produkcyjnej - Siemianowice Śl., ul. Towarowa 12

2.

Urządzenie do indukcyjnego przetapiania powłok

1 244 561,98
271 629,46

3.

Tokarka TR 135

245 032,71

4.

Robot FANUC

154 728,48

5.

Robot samomocujący RS2

110 000,00

6.

Urządzenie do metalizacji FLEXI ARC 300

99 359,53

7.

Wytaczarka typu 2622 ze stołem

88 971,53

8.

Komora do natrysku płomieniowego

86 773,76

9.

Renault Master Pack-samochód ciężarowy

76 879,32

10.

Komora do natrysku I + ekran

76 475,00

11.

Piaskarka bezpyłowa LTC 1060 PNE

59 392,96

12.

Szlifierka do wałków TOS Hostivar

60 447,04

13.

Szlifierka do otworów uniwersalna

56 310,00

14.

Rozdzielnia elektryczna

56 251,13

15.

Tokarka kłowa C10 MB

53 850,00

16.

Podajnik proszku FST 209.000. FPF 50

39 020,36

17.

Palnik do natrysku płomieniowego ze sterowaniem FWS 20

35 336,33

18.

Komora Technologiczna do natrysku

57 875,00

19.

Urządzenie do prowadzenia pistoletów do natrysku-Robot

49 280,00

20.

Komora do natrysku Nr 3

45 000,00

21.

Instalacja odciągowa nr II

39 272,10

22.

Wózek widłowy NISSAN

32 640,00

23.

Frezarka FWA 641

31 537,18

24.

Obrotnik pionowy 2 do 3,5 t.

29 715,76
3 100 339,63

RAZEM

Inwestycje rozpoczęte, według nakładów poniesionych na dzień 31 października 2009 r., wynoszą 2.195.396 zł i
obejmują nakłady na stację transformatorową wraz nakładami na instalację elektryczną, budynek
administracyjno-socjalny, budowę hali nr 2, rozbudowę hali nr 1, rozpoczęcie budowy komory do natrysku o
wymiarach 3,5 x 5 metrów.

4.15.

POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE, UKŁADOWE LUB LIKWIDACYJNE WSZCZĘTE WOBEC
EMITENTA

Spółka nie jest podmiotem postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.
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4.16.

POSTĘPOWANIA UGODOWE, ARBITRAŻOWE, LUB EGZEKUCYJNE PROWADZONE WOBEC
EMITENTA, MAJĄCE LUB MOGĄCE MIEĆ ISTOTNY ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

W stosunku do Spółki nie toczyły się i nie toczą postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne. Brak
przesłanek, aby w najbliższej przyszłości Spółka mogła stać się podmiotem tych postępowań.

4.17.

WSZYSTKIE INNE POSTĘPOWANIA EMITENTA PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI,
POSTĘPOWANIA SĄDOWE LUB ARBITRAŻOWE, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI
W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY LUB TAKIE, KTÓRE
MOGĄ WYSTĄPIĆ WG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W
NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ
EMITENTA

Aktualnie wobec Emitenta nie toczą się żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania
sądowe lub arbitrażowe.
Według najlepszej wiedzy Emitenta nie ma również żadnych podstaw prawnych i faktycznych, aby wystąpiły
jakiekolwiek inne postępowania, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

4.18.

ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ
WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W
SZCZEGÓLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINASOWEJ

Emitent nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec
posiadaczy instrumentów finansowych Spółki.

4.19.

NIETYPOWE OKOLICZNOŚCI LUB ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM ZAMIESZCZONYM W
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Nie nastąpiły żadne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej
za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

4.20.

ISTOTNE ZMIANY W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA
ORAZ INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU
ROCZNYCH DANYCH FINANSOWYCH ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Nie nastąpiły żadne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej w
okresie po sporządzeniu ostatniego rocznego sprawozdania finansowego.

4.21.

ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE

Zgodnie z §21 Statutu Spółki zarząd Emitenta może być jedno lub wieloosobowy.
Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że skład pierwszego Zarządu został
powołany przez Założycieli. Członków Zarządu może w każdej chwili odwołać Rada Nadzorcza.
Zarząd powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia
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Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich
funkcji. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie trwania danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Członkostwo w Zarządzie jest dopuszczalne na więcej
niż jedną kadencję.
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone przepisami
prawa bądź Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
ZARZĄD
W skład obecnie działającego Zarządu wchodzą:
Pan Marian Maciaczyk – Prezes Zarządu
Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, studiował także na Uniwersytecie Warszawskim
International Business School, na Podyplomowym Studium Zarządzania. Posiada Dyplom MBA – Master of
Business Administration. Od 1970 do 1971 roku pracował w Kombinacie Typowych Elementów Hydrauliki
Siłowej „DELTAHYDRAL”, Wrocław (Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego) na stanowisku montera zespołów
hydrauliki siłowej. W latach 1976 – 1995 pełnił kolejno funkcje Kierownika Sekcji, Głównego Technologa,
Dyrektora Naczelnego i Prezesa Zarządu. W roku 1996 sprawował funkcję Eksperta ds. Marketingu w
Dolnośląskiej Spółce Inwestycyjnej S.A. DSl w Lublinie- Grupa Holdingowa KGHM Polska Miedź S.A. W latach
1997 – 2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, ZNTK Oleśnica S.A.
W latach 200-2003, Prezes Zarządu Zakładu Budowy Aparatury Apakor-Rokita Sp. z o.o. (spółka należąca do
Petro Carbo Chem AG, Niemcy) Brzeg Dolny. W latach 2003-2004 Członek Zarządu – Dyrektor ds. Produkcji i
Handlu w Walcowni Rur Jedność Sp. z o. o. w Siemianowicach SIąskich. W latach 2004-2005 Prezes Zarządu
AKME Sp. z o. o. w Ostrzeszowie. W 2005 roku Doradca Syndyka, Dyrektor Handlowy, Likwidator spółki-córki Fabryka Wagon S.A. w upadłości w Ostrowie Wlkp. oraz Dyrektor w Zakładzie Mechanicznym, PROGRESS.
Funkcję Prezesa Zarządu Plasma System SA pełni od września 2006 roku.
Pan Ryszard Grzelka – Wiceprezes Zarządu
Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Katowicach. W latach 1996-1997 zatrudniony w System Sp. z o.o. jako
Specjalista w Biurze Inżynierii Powierzchni. W latach 1997-1999 pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych w
System-Technology Sp. z o.o. Od 1999 do 2003 roku zatrudniony w Noma-System Sp. z o.o. jako Specjalista ds.
inżynierii powierzchni. W latach 2003-2004, Dyrektor Techniczny w System SA. W Plasma System, od 2004 do
2006 roku, SA pełnił kolejno funkcje Dyrektora ds. Produkcji, Dyrektora Technicznego. Od września 2007 do
chwili obecnej – Wiceprezes Zarządu Plasma System SA.
Pan Sławomir Wawrzyniak – Wiceprezes Zarządu
Absolwent Budapesztańskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Budapeszcie (Wydział Finansów). W latach 19901994, Stażysta i Starszy Referent ds. podatków zagranicznych w Centrozap Sp. z o.o. Od 1994 do 2001 pełnił
funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w System Sp. z o.o. W latach 2001-2002, Wiceprezes Zarządu –
Dyrektor ds. Finansowych w Zakładach Tworzyw Sztucznych „IZO-ERG” S.A. w Gliwicach. Od 2004 do 2008
Główny Księgowy w Zakładzie Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju. Od 2008 pełni
funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych w Plasma System SA.
RADA NADZORCZA

W myśl §16 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, powoływanych na
wspólną kadencję w sposób następujący:
a) akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy posiadający co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu może
powołać tylu członków Rady Nadzorczej ile wielokrotności 20% głosów posiada,
b) pozostałych członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, którą
powołali Założyciele.
W razie powstania wakatu w toku kadencji, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład i jednomyślną uchwałą
wszystkich pozostałych członków dokooptować jednego nowego członka do końca kadencji. Uprawnienie to
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może zostać wykonane tylko raz w ciągu jednej kadencji Rady. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden
rok, a następnych trzy lata.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
1) Pan Aleksander Borek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Pan Lucjan Gajda – Członek Rady Nadzorczej
3) Pani Agata Gruszka – Członek Rady Nadzorczej

4.22.

TERMIN UPŁYWU KADENCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zarząd firmy Plasma System S.A.
Marian Maciaczyk – Prezes Zarządu.
Powołany w dniu 29.06.2007 r., 3-letnia kadencja – termin upływu kadencji – 2010 r.
Ryszard Grzelka – Wiceprezes Zarządu
Powołany w dniu 20.09.2007 r., 3-letnia kadencja – termin upływu kadencji – 2010 r.
Sławomir Wawrzyniak – Wiceprezes Zarządu
Powołany w dniu 25.02.2009 r., 3-letnia kadencja – termin upływu kadencji – 2012 r.
Zgodnie z treścią art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu dopuszczalne na
kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem
bieżącej kadencji członka Zarządu.
Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu (art.
369 §5 KSH).
Rada Nadzorcza firmy Plasma System S.A.
Aleksander Borek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Powołany na 3-letnią kadencję w dniu 29.12.2008 r., termin upływu kadencji – 2011 r.
Lucjan Gajda – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Powołany na 3-letnią kadencję w dniu 29.12.2008 r., termin upływu kadencji – 2011 r.
Agata Gruszka – Sekretarz Rady Nadzorczej
Powołana na 3-letnią kadencję w dniu 29.06.2007 r., termin upływu kadencji – 2010 r.

Zgodnie z §16 ust 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzy) do 7 (siedem) członków, a od chwili,
gdy Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów Rada Nadzorcza składać się
będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji 3 (trzech) lat.
Zgodnie z treścią art. 386§2 KSH w zw. z art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady
Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej
niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej nie
może spaść poniżej ustawowego minimum tj. 5 członków. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również
wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
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4.23.

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Kapitał akcyjny został objęty przez Założycieli w następujący sposób:
1) System Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach objął 59 akcji serii A o numerach od 1 do 59 o łącznej
wartości 590.000 zł
2) Tomasz Tłustochowicz objął 1 akcję oznaczoną numerem 60 o wartości 10.000 zł
W dniu 21 lipca 2009 roku pan Tomasz Tłustochowicz zbył 1 akcję oznaczoną numerem 60 o wartości
nominalnej 10.000 zł na rzecz pana Ryszarda Grzelki. Akcja została nabyta po cenie nominalnej.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, akcjonariuszem Emitenta posiadającym co
najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu jest wyłącznie spółka SYSTEM SA z siedzibą w Katowicach, która
posiada 55,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostali akcjonariusze, posiadający poniżej 5% głosów z
osobna, dysponują 44,75% głosów ogółem.
Akcjonariusz
System SA (wraz z podmiotami zależnymi)
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%)
Razem

Liczba akcji
1 105 000
895 000
2 000 000

% udział w kapitale
Liczba głosów w
% udział w ogólnej
zakładowym
ogólnej liczbie na WZ liczbie głosów na WZ
55,25%
44,75%
100,00%

1 105 000
895 000
2 000 000

55,25%
44,75%
100,00%

4.23.1. UMOWY LOCK-UP I INNE ZOBOWIĄZANIA
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, akcje serii A, B i C są przedmiotem umowy zobowiązującej
do niezbywania tych akcji w danym okresie (tzw. lock-up).
W związku z posiadaniem akcji Emitenta przez System SA przed ofertą akcji serii C (akcjonariusz posiadający
przed ofertą akcji serii C - 99,5% głosów na walnym zgromadzeniu) i jego zamiarem objęcia emisji akcji serii C,
jak również w związku z zadłużeniem Plasma System SA względem System SA na kwotę 2.000.000 zł (słownie:
dwa miliony złotych):
1)

2)

SYSTEM S.A. zobowiązał się do nie zbywania akcji Emitenta do 30 czerwca 2011 roku (lock-up).
Zobowiązanie do niezbywania akcji (A, B i C) nastąpiło poprzez zawiązanie umowy pomiędzy
akcjonariuszami Emitenta, tj. Plasma SYSTEM SA oraz Panem Ryszardem Grzelką.
Emitent zobowiązał się do nie spłacania zadłużenia względem SYSTEM S.A. do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Zobowiązanie SYSTEM S.A. oraz Pana Ryszarda Grzelki do nie zbywania akcji Emitenta nie dotyczy
następujących przypadków:
1)

2)

3)

Kurs akcji Emitenta w notowaniach prowadzonych na rynku zorganizowanym (w rozumieniu ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi) wzrośnie o 50% ceny emisyjnej i utrzymuje się przez co najmniej 10
dni sesyjnych (średnia z cen ważonych wolumenem),
Akcje Emitenta, dające co najmniej 51% ogólnej liczby głosów, zostaną nabyte przez inwestora
strategicznego/branżowego lub zostanie ogłoszone publiczne wezwanie do sprzedaży akcji Plasma System
SA, gdy Emitent będzie notowany na rynku regulowanym,
Akcje Emitenta mogą być zbyte do podmiotu prawnego:
a. w odniesieniu do którego dany ww. akcjonariusz może sprawować kierownictwo lub kontrolę, w
sposób bezpośredni lub za pośrednictwem jednej lub więcej spółek zależnych, lub
b. który jest w stanie sprawować kierownictwo lub kontrolę nad danym ww. akcjonariuszem,
bezpośrednio lub za pośrednictwem jednej lub więcej spółek zależnych

DOKUMENT INFORMACYJNY | 58

4)
5)

Warunkiem takiego przeniesienia będzie złożenie przez nabywcę oświadczenia potwierdzającego wobec
każdej z ww. akcjonariuszy, że będzie związany niniejszą umową lock-up jako jej strona, w tym samym
charakterze co Zbywający;
Śmierć akcjonariusza, w przypadku Pana Ryszarda Grzelki,
Dom Maklerski wyrazi zgodę na zerwanie zobowiązania.

4.24.

ZNAKI TOWAROWE I PATENTY

Pan Ryszard Grzelka – Wiceprezes ds. Technicznych jest współtwórcą patentu nr 200773 „Sposób wykonywania
antykorozyjnej powłoki na ekranach grzewczych komór paleniskowych”, wykorzystywanego do wytwarzania
powłok typu LONGRESIST. Patent został uzyskany w wyniku zgłoszenia dokonanego w 2002 r. w wyniku prac
badawczych realizowanych jeszcze w ramach spółki SYSTEM S.A., ze struktur której w kwietniu 2004 r.
wydzielono Plasma SYSTEM SA.
Plasma SYSTEM S.A. w wyniku swojej działalności, w ostatnich latach, zgłosiła do ochrony własności
przemysłowej:
–
–
–
–

wynalazek P384460 „Sposób wykonywania powłoki ochronnej na elementach wymienników ciepła”,
wynalazek P384541 „Powłoka antyerozyjna na ekranach grzewczych komór paleniskowych”,
wynalazek P387176 „Sposób wytwarzania powłok na elementach wykonanych z materiałów
przewodzących energię elektryczną”,
prawo ochronne nr 182599 na znak towarowy „Plasma SYSTEM S.A.”.

Wynalazków dokonały zespoły, w skład których wchodzili zatrudnieni do dzisiaj pracownicy Spółki.
W 2008 roku Plasma SYSTEM S.A. nabyła prawo do patentu „Obręcz koła RBZ”, a w 2009 roku uzyskała
wsparcie na realizację projektu o nazwie „Uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej na
wynalazek pt. <Obręcz koła RBZ>” (wartość projektu przekracza 60 tys. PLN, a wartość przyznanego wsparcia
wynosi 32,4 tys. PLN). Projekt znajduje się obecnie w fazie realizacji, a jego podstawowym celem jest
przygotowanie i rozpoczęcie właściwej procedury wnioskowej w zakresie ochrony własności przemysłowej.
Docelowo Spółka zamierza uzyskać ochronę własności przemysłowej w krajach objętych Układem PCT.
Rozwiązania stanowiące własność Plasma SYSTEM S.A. z obszaru „know-how” są oferowane na rynku w
produktach i usługach sprzedawanych przez Spółkę. Objęte ochroną technologie stanowią o przewadze
konkurencyjnej Spółki na rynku.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka posiadała następujące znaki towarowe
oraz świadectwa (prawa) ochronne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Znak towarowy „EroDur” Z – 361 143 przyjęty do ochrony 2009-10-01 pod nr Z 361 143
Znak towarowy „IntelliCoat” Z – 361 144 przyjęty do ochrony 2009-10-01 pod nr Z 361 144
Znak towarowy „DuoPlasma” Z – 361 145 przyjęty do ochrony 2009-10-01 pod nr Z 361 145
Znak towarowy „PlasmaDur” Z – 361 146 przyjęty do ochrony 2009-10-01 pod nr Z 361 146
Znak towarowy „HIGHRESIST” Z – 361 147 przyjęty do ochrony 2009-10-01 pod nr Z 361 147
Prawo ochronne nr 182599 na znak towarowy PLASMA SYSTEM S.A. udzielone na rzecz PLASMA SYSTEM
S.A., Katowice, Polska, trwające od 2005-01-06.
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4.25.

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Aktywność Plasma SYSTEM SA w obszarze prac badawczo – rozwojowych wynika z innowacyjnego i opartego na
high-tech charakteru prowadzonej działalności. Od momentu powstania Emitent prowadzi intensywne prace
badawcze oraz współpracuje z wiodącymi w regionie uczelniami oraz jednostkami badawczo – rozwojowymi,
takimi jak Politechnika Śląska, AGH, Politechnika Łódzka, Politechnika Częstochowska.

WYDATKI PLASMA SYSTEM SA NA BADANIA I ROZWÓJ W LATACH 2008-2010 (tys. zł)

* Obejmują projekty współfinansowane przez UE

Plasma SYSTEM S.A. od momentu utworzenia, z uwagi na innowacyjny i oparty na wysokiej technologii
charakter działalności, prowadzi różnorodne prace badawcze oraz współpracuje z wiodącymi w regionie
uczelniami oraz jednostkami badawczo–rozwojowymi. W roku 2008 wydatki na prace B+R wyniosły ponad 400
tys. zł. Szacuje się, że w 2009 roku nakłady na działalność badawczo rozwojową przekroczyły 700 tys. zł.
W chwili obecnej Spółka:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Zakończyła pozytywnie realizację projektu celowego FSNT - NOT, który dotyczy technologii wraz z
urządzeniem do indukcyjnego przetapiania powłok natryskiwanych cieplnie na elementach rurowych
(projekt zakończony i rozliczony). Urządzenie jest już wykorzystywane w produkcji.
Realizuje projekt o nazwie „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ekranów
szczelnych kotłów energetycznych”. (projekt uzyskał wsparcie w wysokości 9.454.691,70 tys. PLN na ogólną
kwotę wydatków kwalifikowanych 18.056.836 PLN).
Realizuje projekt pt: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zwiększenia trwałości kół w
transporcie szynowym”. (projekt uzyskał wsparcie w wysokości 2.698.497 tys. PLN na ogólną kwotę
wydatków kwalifikowanych 5.541.820 PLN).
Uczestniczy w realizacji projektu Politechniki Śląskiej w ramach Inicjatywy Technologicznej I, który dotyczy
opracowania technologii pokryć ochronnych na łopatkach turbin parowych.
Uczestniczy w realizacji projektu badawczego Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Metali
Nieżelaznych) pt. „Innowacyjne rozwiązania technologiczne ochrony łopatek wentylatorów
przemysłowych” współfinansowanego ze środków NCBiR. (wartość prac w tym projekcie w latach 2010 –
2011 wynosi 150 tys. PLN).
Uczestniczy w realizacji projektu badawczego Politechniki Łódzkiej (Wydział Mechaniczny) dotyczącego
doboru parametrów natryskiwania plazmowego i nakładania powłok gradientowych. (wartość prac w tym
projekcie w 2010 roku wynosi 60 tys. PLN).
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W dniu 02.11.2009 r. Plasma SYSTEM S.A. złożyła w ramach działania 1.4-4.1 POIG (wsparcie na prace
badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 1.4-4.1) kolejny wniosek o dofinansowanie projektu celowego. Tytuł projektu: „Opracowanie i
wdrożenie innowacyjnej laserowej technologii produkcji i regeneracji części maszyn i urządzeń” (łączna wartość
wydatków związanych z realizacją projektu to 23.417.146 zł, przyznane dofinansowanie może osiągnąć
9.756.324 zł czyli blisko 50% wydatków kwalifikowanych).
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji i regeneracji narzędzi oraz części maszyn i urządzeń
innowacyjnej technologii napawania laserowego (laser cladding). Zakładane w wyniku realizacji projektu
poszerzenie i wzrost innowacyjności oferty produktowej i usługowej zgodne jest ze strategią rozwoju Emitenta,
która zakłada oferowanie odbiorcom zaawansowanych technologicznie innowacyjnych produktów
zapewniających pokrycie niezaspokojonych dotąd potrzeb. Projekt jest spójny z celami 1.4 i 4.1 POIG oraz
NSRO.
Pracownicy Plasma SYSTEM S.A. (Wiceprezes ds. Technicznych oraz Dyrektor ds. Produkcji) uczestniczyli w
realizacji prac badawczych prowadzonych przez firmę System S.A. (spółkę dominującą)
Plasma SYSTEM S.A. od kilku lat wykorzystuje środki z funduszy krajowych oraz z funduszy strukturalnych UE
w celu rozwoju Emitenta i wdrożenia efektów własnych prac badawczych. Do chwili obecnej Spółka
zrealizowała i rozliczyła następujące projekty:
1.

2.

3.

4.

Phare 2002: Program Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP. Program Rozwoju BHP PL - Spółka
otrzymała w kwietniu 2005 r. wsparcie w wysokości 25.000 EUR (101.489,52 PLN) na zakup robota
samomocującego oraz sprężarki śrubowej.
Phare 2002: Program Phare 2002: Program Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP. Program
Rozwoju BHP PL - Spółka otrzymała w czerwcu 2005 r. wsparcie w wysokości 7.375 EUR (29.308,14 PLN)
na zakup tunelu technologicznego.
Phare 2002 – Dotacja Finansowa z Funduszy Wspólnoty Europejskiej – Umowa Wsparcia Projekt:
Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 - Spółka otrzymała we wrześniu
2005 r. wsparcie w wysokości 1.114,20 EUR (4.035,46 PLN).
Phare 2003 Regionalny Program Wsparcia: MSP Przedsiębiorczość w Polsce - Fundusz Dotacji
Inwestycyjnych - Spółka otrzymała w październiku 2006 r. wsparcie na zakup robota umożliwiającego
natrysk cieplny elementów o skomplikowanym kształcie w wysokości 14.997,93 EUR (54.954,44 PLN).

Wszystkie projekty zostały zakończone i rozliczone zgodnie z wymogami programów Phare 2002 i Phare 2003.
Wszystkie projekty konsekwentnie służyły rozwojowi spółki w obszarze zaawansowanej technologii inżynierii
powierzchni.
W 2008 roku Plasma SYSTEM S.A. złożyła wniosek o dofinansowanie wdrożenia innowacyjnej technologii
natrysków cieplnych na elementach od dużych gabarytach w ramach RPO – WS działanie 1.2.2. Projekt uzyskał
wsparcie w wysokości 750 tys. PLN i zostanie zrealizowany w pierwszej połowie 2010 r.
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5.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

W niniejszym rozdziale zamieszczone zostało, sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości, sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia
2008 roku. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta i uzyskało opinię bez zastrzeżeń,
z uzupełniającym objaśnieniem.
W niniejszym rozdziale zamieszczone zostało również śródroczne sprawozdanie finansowe za trzy kwartały
2009 roku. Śródroczne sprawozdanie finansowe nie zostało zbadane ani nie zostało poddane przeglądowi przez
biegłego rewidenta.
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5.1.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZA OSTATNI ROK OBROTOWY
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5.2.

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ZA
OSTATNI ROK OBROTOWY
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5.3.

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH EMITENTA ZA OSTATNI ROK OBROTOWY
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5.4.

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA OBEJMUJĄCE TRZY KWARTAŁY 2009
ROKU

Przeznaczenie formularza

BILANS

PLASMA SYSTEM S.A.
ul. Wyzwolenia 2
41-103 Siemianowice Śl.
NIP 9542474868

na dzień 30.09.2009 r.

AKTYWA

Za bieżący rok
obrotowy (zł i
gr)*

Stan na koniec
poprzedniego
roku
obrotowego (zł i
gr)*

0

1

2

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne

6 844 780,51
515 159,76

PASYWA

Za bieżący rok
obrotowy (zł i
gr)*

Stan na koniec
poprzedniego
roku
obrotowego (zł i
gr)*

0

1

2

5 081 755,82 A. Kapitał (fundusz) własny

3 240 799,23

2 386 040,65

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

386 040,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-612 800,04

854 758,58

998 840,69

0,00

0,00

7 320 197,90

4 539 602,95

782 368,23

858 019,70

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

10 196,00

10 196,00

57 122,79

57 122,79

24 539,84 I. Kapitał (fundusz) podstawowy

1. Koszty zakończonych prac
rozwojowych

0,00

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
0,00
(wielkość ujemna)

2. Wartość firmy

0,00

0,00

3. Inne wartości niematerialne i
prawne
4. Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne

510 159,76
5 000,00

III. Udziały (akcje) własne (wielkość
ujemna)

19 539,84 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
5 000,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe

II. Rzeczowe aktywa trwałe

6 006 945,75

4 300 703,21

1. Środki trwałe

3 680 228,25

3 594 924,05 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

a) grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego gruntu)

561 506,07

561 506,07 VIII. Zysk (strata) netto

b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

1 221 387,99

1 254 218,30

c) urządzenia techniczne i maszyny

1 756 265,94

1 724 854,04

d) środki transportu

111 714,78

31 156,23

e) inne środki trwałe

29 353,47

23 189,41

2 326 717,50

705 779,16

0,00

0,00

96 525,00

96 903,00

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w
budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek

0,00

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

0,00 I. Rezerwy na zobowiązania

96 525,00

96 903,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne

1. Nieruchomości

0,00

0,00

- długoterminowa

7 927,44

7 927,44

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

- krótkoterminowa

49 195,35

49 195,35

3. Długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00 3. Pozostałe rezerwy

715 049,44

790 700,91

DOKUMENT INFORMACYJNY | 111

a) w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

- długoterminowa

318 131,20

318 131,20

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- krótkoterminowa

396 918,24

472 569,71

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00 II. Zobowiązania długoterminowe

2 256 000,00

2 256 000,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00 1. Wobec jednostek powiazanych

2 250 000,00

2 250 000,00

- inne długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00 2. Wobec pozostałych jednostek

6 000,00

6 000,00

a) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00 a) kredyty i pożyczki

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów
0,00
wartościowych

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00 c) inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00 d) inne

6 000,00

6 000,00

- inne długoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

226 150,00

659 609,77

1. Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

226 150,00

226 150,00

0,00

433 459,77

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe

3 716 216,62

1 843 887,78 III. Zobowiązania krótkoterminowe

4 036 323,36

1 209 713,80

I. Zapasy

1 091 605,30

545 974,22 1. Wobec jednostek powiązanych

2 761 590,00

759 555,03

1. Materiały

580 971,99

285 402,07

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:

11 590,00

5 856,40

2. Półprodukty i prod.w toku

510 633,31

260 572,15

- do 12 miesięcy

11 590,00

5 856,40

3. Produkty gotowe

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Towary

0,00

0,00 b) inne

2 750 000,00

753 698,63

0,00 2. Wobec pozostałych jednostek

1 274 733,36

450 158,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe

0,00
561 636,09

- powyżej 12 miesięcy

665 477,65 a) kredyty i pożyczki

1. Należności od jednostek
powiązanych

0,00

0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty:

0,00

0,00 c) inne zobowiązania finansowe

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:

1 014 960,40

168 204,91

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

1 014 960,40

168 204,91

b) inne

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

2. Należności od pozostałych
jednostek

561 636,09

665 477,65 e) zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty:

503 974,27

516 092,62 f) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

503 974,27

516 092,62

139 016,19

138 066,64

117 182,47

142 609,52

3 574,30

1 277,70

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
innych świadczeń

0,00 h) z tytułu wynagrodzeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych
świadczeń

10 865,67

66 369,94 i) inne

c) inne

46 796,15

83 015,09 3. Fundusze specjalne

d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

1 951 802,31

595 846,83
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1. Krótkoterminowe aktywa
finansowe

1 951 802,31

595 846,83

a) w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe

0,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

48 818,05

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

0,00

48 818,05

1 951 802,31

547 028,78

1 951 802,31

547 028,78

- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na
rachunkach

IV. Rozliczenia międzyokresowe

245 506,31

215 869,45

- inne środki pieniężne

0,00

0,00 1. Ujemna wartość firmy

0,00

0,00

- inne aktywa pieniężne

0,00

0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

245 506,31

215 869,45

0,00

0,00

- długoterminowe

209 757,17

129 587,69

111 172,92

36 589,08

- krótkoterminowe

35 749,14

86 281,76

10 560 997,13

6 925 643,60

2. Inne inwestycje
krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa razem

10 560 997,13

PLASMA SYSTEM S.A.
ul. Wyzwolenia 2
41-103 Siemianowice Śl.
NIP 9542474868

6 925 643,60 Pasywa razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia 01.01.2009 r.
do dnia 30.09.2009 r.
wariant porównawczy
TREŚĆ

B.

0
PRZYCH.ZE SPRZED. I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym :
- w tym od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu prod., (+)zwiększ, (-)zmniejsz.
Koszt wytworzenia prod. na własne potrz.
Przychody ze sprzed. towar. i mater.
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

B. 1

Amortyzacja

B. 2

Zużycie materiałów i energii

B. 3

Usługi obce

B. 4

Podatki i opłaty

B. 5

Wynagrodzenia

B. 6

Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.

B. 7

Pozostałe koszty rodzajowe

A.
A. 1.
A. 2
A. 3.
A. 4

- w tym podatek akcyzowy

Przeznaczenie formularza

Za bieżący rok
Za poprzedni rok
obrotowy (zł i
obrotowy (zł i gr)*
gr)*
1
2
7 606 999,89
9 812 365,64
0,00
0,00
6 811 222,25
8 996 028,47
-45 653,76
768 128,08
810 744,46
45 637,01
30 686,94
2 572,08
6 485 932,60
8 450 381,20
508 784,11
527 720,38
2 712 721,66
2 706 698,68
1 091 189,25
2 620 426,59
141 299,60
119 044,77
0,00
0,00
1 596 297,64
1 972 623,26
310 105,38
361 663,02
101 281,65
139 964,50

DOKUMENT INFORMACYJNY | 113

B. 8

Wartość sprzed. towarów i materiałów

C.

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)

D.

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

D. 1

Zysk ze zbycia niefin. aktywów trwałych

D. 2

Dotacje

D. 3

Inne przychody operacyjne

E.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

E. 1

Strata ze zbycia niefin. aktywów trwałych

E. 2

Aktualizacja wartości aktywów niefin.

E. 3

Inne koszty operacyjne

F.

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALN. OPERAC.(C+D-E)

G.

PRZYCHODY FINANSOWE

G. 1

Dywidendy z tyt. udziałów w zyskach

G. 2

Odsetki

- w tym od jednostek powiązanych
- w tym od jednostek powiązanych
G. 3

Zysk ze zbycia inwestycji

G. 4

Aktualizacja wartości inwestycji

G. 5

Inne

H.

KOSZTY FINANSOWE

H. 1

Odsetki

H. 2

Strata ze zbycia inwestycji

H. 3

Aktualizacja wartości inwestycji

H. 4

Inne

I.

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. GOSPOD.(F+G-H)

J.

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J1-J2)

J. 1

Zyski nadzwyczajne

J. 2

Straty nadzwyczajne

K.

ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+-J)

L.

Podatek dochodowy

M.

Pozostałe obowiązkowe obciążenia

N.

ZYSK (STRATA) NETTO

- w tym dla jednostek powiązanych

24 253,31
1 121 067,29
98 412,34
0,00
35 613,14
62 799,20
9 594,47
0,00
0,00
9 594,47
1 209 885,16
58 645,93
0,00
0,00
10 532,21
0,00
0,00
0,00
48 113,72
263 871,51
264 798,15
264 205,52
0,00
0,00
-926,64
1 004 659,58
0,00
0,00
0,00
1 004 659,58
149 901,00
0,00
854 758,58

2 240,00
1 361 984,44
120 278,03
13 697,62
30 234,12
76 346,29
114 166,25
0,00
20 368,00
93 798,25
1 368 096,22
72 575,76
0,00
0,00
16 707,53
0,00
0,00
0,00
55 868,23
186 692,29
170 347,60
170 445,21
0,00
0,00
16 344,69
1 253 979,69
0,00
0,00
0,00
1 253 979,69
255 139,00
0,00
998 840,69
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6.

ZAŁĄCZNIKI

6.1.

AKTUALNY ODPIS Z KRS
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6.2.

STATUT EMITENTA
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna

Stawający wymienieni w komparycji aktu oświadczają, że - jako założyciele - zawiązują Spółkę akcyjną, zwaną
dalej Spółką i ustalają Statut tejże Spółki o treści jak niżej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.
2.
3.

Spółka będzie prowadzona pod firmą Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna.
Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: Plasma SYSTEM S.A.
Spółka ma prawo używać wyróżniających ją znaków graficznych.
§2

Siedziba Spółki mieści się w Siemianowicach Śląskich.
§3
1.
2.

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicy.
Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą,
jak również powoływać przedsiębiorstwa wytwórcze, handlowe, usługowe i ośrodki badawczo rozwojowe oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą za zgodą właściwych organów i przy
zachowaniu odpowiednich przepisów.
§4

Założycielami Spółki są spółka „SYSTEM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz Tomasz Tłustochowicz.
§5
Czas trwania Spółki jest nie oznaczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
2. PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
3. PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
4. PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
5. PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
6. PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
7. PKD 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i
samolotów,
PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych,
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim,
PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

Powyższe postanowienia nie uchybiają przepisom prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej
dotyczącym konieczności uzyskania odpowiednich zezwoleń i koncesji wydawanych przez właściwe organy
państwowe, a w razie wymogu uzyskania zezwolenia lub koncesji Spółka przed rozpoczęciem działalności w tym
zakresie uzyska takowe.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§7
1.

2.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) i dzieli się na 2.000.000 (dwa
miliony) akcji imiennych o wartości nominalnej po 2 zł (dwa złote) każda, z czego:
a) 500.000 akcji serii A o numerach od 1 do 500.000,
b) 500.000 akcji serii B o numerach od 1 do 500.000,
c) 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 1.000.000.
Pierwsza emisja akcji obejmuje emisję serii „A” o numerach kolejnych od 1 do 60.
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3.
4.
5.

Każdy akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję.
Przy zawiązaniu Spółki akcje pokrywane są w całości gotówką.
Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Rady
Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, która może być podjęta w trybie określonym w § 19.7
niniejszego Statutu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
§8

1.

2.
3.

Akcje serii A pierwszej emisji zostały objęte w następujący sposób:
- SYSTEM S.A. z siedzibą w Katowicach obejmuje 59 (pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii „A” o
wartości po 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 59
(pięćdziesiąt dziewięć) o łącznej wartości 590.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
- Tomasz Tłustochowicz obejmuje 1 (jeden) akcję imienną serii „A” o wartości 10.000,00 zł (dziesięć
tysięcy złotych), oznaczoną numerem 60 (sześćdziesiąt).
Cena emisji akcji objętych wśród założycieli jest równa cenie nominalnej.
Założyciele zobowiązują się do opłacenia w całości gotówką obejmowanych akcji w wysokości ich
wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki.
§9

1.
2.
3.
4.

Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
Akcje mogą być pokrywane wkładem niepieniężnym lub gotówką.
Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji tak na okaziciela, jak i imiennych
lub w drodze podwyższenia wartości akcji istniejących.
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem
pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.
§ 10

1.
2.

3.

Akcje mogą być umarzane mocą uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze ich nabycia przez Spółkę.
Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości
przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok
obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
Uchwała Walnego Zgromadzenia określić powinna w szczególności: podstawę prawną umorzenia,
wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia
kapitału zakładowego.
§ 11

Akcje Spółki są zbywalne.
§ 12
1.

2.

Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i
przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. Spółka może wypłacić akcjonariuszom
zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.
Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego
powiększonego o niewypłacone zysku z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat
poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub
niniejszą umową.
Kwoty przeznaczone do podziału między akcjonariuszy nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok
obrotowy powiększonego o kwoty przekazane na kapitały rezerwowe w poprzednich latach i
pomniejszonego o poniesioną stratę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe, które nie mogą
być przeznaczone na wypłatę dywidendy.
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3.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu
powzięcia uchwały o podziale zysku.

ORGANY SPÓŁKI
§ 13
Organami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE
§ 14
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego lub Rady Nadzorczej,
zawierający również żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia,
który należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania.
Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zwoła go Zarząd w
terminie określonym w ust.2, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli uzna jego zwołanie za
wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w
sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20
(jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż
na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie może zostać
złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18
(osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić wprowadzone na
żądanie akcjonariuszy w porządku obrad zmiany w sposób właściwy dla zwołania Walnego
Zgromadzenia.
W przypadku gdy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być
zwołane za pomocą listów poleconych, pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W zaproszeniu należy
oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku
zamierzonej zmiany Statutu Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. W
sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy
jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, jednakże może się odbyć również w innym miejscu
w miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w której Spółka ma siedzibę.
Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez umocowanych na piśmie
pełnomocników. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik
może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
akcjonariusza.
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9.

10.

11.
12.

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej, inny członek Rady
Nadzorczej upoważniony przez Przewodniczącego lub akcjonariusz posiadający największą ilość głosów
na tym Walnym Zgromadzeniu.
Bez formalnego zwołania Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, jeżeli cały kapitał zakładowy jest
reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub
wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wówczas uchwały podjęte w sposób wyżej
wymieniony, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru powinny być ogłoszone w terminie
miesiąca na stronie internetowej Spółki.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności akcjonariuszy,
reprezentujących ponad połowę akcji, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
§ 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
c) decyzja o podziale zysku lub pokryciu straty,
d) ustalenie liczby oraz wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim
ograniczonego prawa rzeczowego,
f) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
g) emisja wariantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
h) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
i) zmiany Statutu Spółki,
j) połączenie Spółki z inną spółką,
k) przekształcenie i podział Spółki,
l) rozwiązanie Spółki.

RADA NADZORCZA
§ 16
1.

2.

Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, a od chwili, gdy Spółka uzyska status
spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5
(pięciu) do 7 (siedmiu) osób, powoływanych na wspólną kadencję w sposób następujący:
a) akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy posiadający co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki lub
jego wielokrotność powołuje tylu członków Rady Nadzorczej ile wielokrotności 20% akcji posiada,
powołanie członka Rady Nadzorczej w tym trybie nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, ale
powinno nastąpić na piśmie,
b) pozostałych członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie.
W razie powstania wakatu w toku kadencji, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład i jednomyślną
uchwałą wszystkich pozostałych członków dokooptować jednego nowego członka do końca kadencji.
Uprawnienie to może zostać wykonane tylko raz w ciągu jednej kadencji Rady.
§ 17

1.
2.
3.

Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, a następnych trzy lata.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki, a w szczególności uczestniczą w posiedzeniach
Rady Nadzorczej osobiście.
Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę.
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4.

Członkostwo w Radzie Nadzorczej jest dopuszczalne na więcej niż jedną kadencję.
§ 18

1.

2.

3.

4.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
b) ocena – celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu – sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo
pokrycia straty,
c) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,
d) wyrażenie zgody na emisję obligacji zwykłych,
e) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych,
f) (wykreślono),
g) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Statutem,
h) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.
Uchwały Rady Nadzorczej wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do
świadczenia o wartości przewyższającej połowę wysokości kapitałów własnych Spółki na koniec
ostatniego roku obrotowego.
Uchwały Rady Nadzorczej wymaga nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego
użytku za cenę przewyższającą jedną piątą wysokości kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego
roku obrotowego.
Rada Nadzorcza ustala zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu.
§ 19

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w kwartale.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek Zarządu,
c) na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 tygodni od dnia złożenia wniosku. O posiedzeniu Rady
Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia członków Zarządu.
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki.
Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.
Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia w trybie pisemnym
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem
uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady, w trybie określonym
szczegółowo w Regulaminie Rady Nadzorczej. W tym trybie Rada Nadzorcza może podejmować m.in.
uchwały w sprawie wyrażenia zgody wymaganej w § 18 pkt 1d, § 18 pkt 2 i § 18 pkt 3 niniejszego Statutu.
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 6 i § 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania
w czynnościach tych osób.
§ 20

1.
2.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu. W
razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym
Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy.
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3.

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca.

ZARZĄD
§ 21
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy.
Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołują
Założyciele.
Jako członkowie Zarządu, w jego skład wchodzą Prezes i ewentualnie w przypadku Zarządu
wieloosobowego – Wiceprezes lub Wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu.
Zarząd powoływany jest na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia ich funkcji. Mandat członka Zarządu powołanego w trakcie trwania danej kadencji
Zarządy wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Członkostwo w
Zarządzie jest dopuszczalne na więcej niż jedną kadencję.
Do Zarządu mogą być powoływane w drodze uchwały osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa bądź niniejszym
Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania
Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
§ 22

1.
2.
3.

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki może składać członek Zarządu
jednoosobowo lub prokurent.
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo też jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
Oświadczenie składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego
Członka Zarządu lub Prokurenta.
§ 23

Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki handlowej osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, za wyjątkiem
sytuacji mających miejsce w momencie powołania Spółki. Zgody udziela Rada Nadzorcza.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§ 24
Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w zakresie objętym ustawą o
rachunkowości w Monitorze Polskim ”B”, wyłącznie jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.
§ 25
Księga akcyjna prowadzona jest przez Zarząd i należy do niej wpisać imię i nazwisko lub firmę i siedzibę każdego
akcjonariusza, adres, liczbę i wartość nominalną posiadanych przez niego akcji oraz ustanowienie zastawu lub
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użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące
osób akcjonariuszy i przysługujących im akcji.
§ 26
Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja może nastąpić w przypadku nie osiągania prze Spółkę wpływów
umożliwiających samofinansowanie jej działalności oraz z innych przyczyn przewidzianych w kodeksie spółek
handlowych.
§ 27
1.
2.
3.

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy
w sposób odzwierciedlający dokładnie jej przychody, wydatki oraz zyski.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2004 roku.
§ 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.
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6.3.

UCHWAŁY – EMISJA I WPROWADZENIE
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(…)
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6.4.

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

AKCJE SERII A

500.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii A, akcje założycielskie

AKCJE SERII B

500.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii B

AKCJE SERII C

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta emitowanych na podstawie Uchwały Nr 2
NWZ Plasma System SA z dnia 18.11.2009 r.

ASO / ALTERNATYWNY
SYSTEM OBROTU / NEW
CONNECT

Alternatywny system obrotu w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi art. 3 pkt 2 Ustawy
O Obrocie.

AUTORYZOWANY
DORADCA

Autoryzowany doradca w znaczeniu, jakie nadaje termu terminowi §18 Regulaminu ASO

B+R

Badania i Rozwój; Prace badawczo-rozwojowe

DIS

Draft International Standard – projekt normy międzynarodowej

DOKUMENT
INFORMACYJNY

Niniejszy dokument informacyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o Emitencie oraz Akcjach serii C, sporządzony zgodnie z
wytycznymi Regulaminu ASO

DOM MAKLERSKI,
OFERUJĄCY, COPERNICUS

Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

EMITENT

Plasma System Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

FSNT - NOT

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna - działa
jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i reprezentuje społeczność techniczną,
integruje polskich techników i inżynierów, a także działa na rzecz wzmocnienia roli
środowiska technicznego.

GIEŁDA / GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

HVOF

High Velocity Oxygen Fuel (natrysk naddźwiękowy) – technika nakładania powłok metodą
płomieniową o dużej szybkości.

HRC

HR (Rockwell hardness) - Skala twardości Rockwella – zespół skal dla oznaczania twardości
metali na podstawie testu dokonanego metodą Rockwella. Twardość w skali Rockwella
oznacza się HR. Stosowanych jest kilka odmiennych skal, z których każda przeznaczona jest
dla odmiennych stopów metali:
- Skale C i A stosuje się dla stali hartowanych.
- Skale B i F stosuje się dla stali niehartowanych i metali nieżelaznych
- Skale N i T stosuje się w przypadkach, gdy badana próbka posiada niewielkie rozmiary lub
jest bardzo cienka.
Przy podawaniu twardości określanej w skali Rockwella, w symbolu uwzględnia się metodę,
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np. HRC dla metody C. Zakres skali Rockwella wynosi od 20 dla miękkich stopów do 100 dla
stali hartowanej (najtwardsza stal - martenzytyczna - ma twardość nie większą niż 65-70
HRC).
ISO

International Organization for Standardization – Międzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna, organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KODEKS CYWILNY / KC

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, Poz. 93, z późn. zm.)

KODEKS SPÓŁEK
HANDLOWYCH / KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, Poz. 1037 z
późn. zm.).

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - to firma ubezpieczająca transakcje
handlowe polskich przedsiębiorców. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu
należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na
udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Spółka prowadzi ubezpieczenia eksportowe
gwarantowane przez Skarb Państwa, zapewniając bezpieczeństwo w handlu na rynkach
podwyższonego ryzyka.

LASER CLADDING

Napawanie laserowe, technika laserowa spawania pozwala na niespotykaną przy innych
technikach spawania precyzję. Obróbka detalu po napawaniu laserowym jest tańsza i dużo
mniej czasochłonna. Technika ta ma znikomy wpływ termiczny na detal; spoina jest wolna
od wad, a struktura materiału poza jej obszarem pozostaje nienaruszona.

NATRYSK PLAZMOWY, NP

Jest metodą pokrywania materiałów (najczęściej powierzchni metali) warstwami o
różnorakich właściwościach wykorzystującą wysoką temperaturę strumienia plazmy
niskotemperaturowej. Jest to metoda zbliżona do napawania, jednak w natrysku
plazmowym nie dochodzi do nadtopienia powierzchni obrabianego metalu, a jedynie do
stopienia drobin pyłu/proszku nakładanego materiału i naniesienie go w postaci kropel na
powierzchnię.

NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest państwową osobą prawną powołaną do realizacji
zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

NSRO

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) to dokument opracowany w
celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej.
Wymóg przygotowania NSRO wynika z rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006. Opracowanie NSRO i ich akceptacja przez Komisję Europejską jest niezbędna do
przyjęcia przez Komisję programów operacyjnych, i w konsekwencji uruchomienia środków z
funduszy strukturalnych. NSRO prezentuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013. oraz określa system
wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013.

PDA

Papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie.

POIG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - jest jednym z programów realizujących
Narodową Strategię Spójności. Program jest realizowany w oparciu o środki Unii
Europejskiej pochodzące z ERDF (ang. European Regional Development Fund –
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), w połączeniu ze środkami krajowymi.
Celem strategicznym programu jest wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności.
REGULACJE ASO

Regulamin ASO wraz ze wszystkimi załącznikami do tego Regulaminu z późniejszymi
zmianami.

REGULAMIN ASO

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr 147/2007 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.

REGULAMIN GIEŁDY /
REGULAMIN GPW

Regulamin GPW uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr
1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. (z późn. zmianami).

RPO – WS

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

RYNEK NEW CONNECT

Alternatywny system obrotu w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi art. 3 pkt 2 Ustawy
O Obrocie organizowany przez GPW.

TŰV NORD

Technischer Überwachungs-Verein (Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) – uznana
jednostka certyfikacyjna

UDT

Urząd Dozoru Technicznego

Układ PCT

Układ o Współpracy Patentowej (ang. Patent Cooperation Treaty - PCT) - konwencja
międzynarodowa podpisana 19 czerwca 1970 w Waszyngtonie przez 18 państw
założycielskich. Obecnie do układu należy 134 państw, przy czym członkami układu mogą
być jedynie państwa, które ratyfikowały Konwencję Paryską. Polska ratyfikowała układ PCT
25 grudnia 1990. Układ umożliwia uzyskiwanie patentów w państwach-stronach układu w
uproszczonym systemie opartym na jednym zgłoszeniu patentowym (zgłoszenie
międzynarodowe PCT).

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

USTAWA O OBROCIE

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, Poz.
1538 z późn. zm.)

USTAWA O OCHRONIE
KONKURENCJI I
KONSUMENTÓW

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz.
331 z późn. zm.)

USTAWA O OFERCIE

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z
2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)
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