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ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 800.000
(OSIEMSET TYSIĘCY) AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D O WARTOŚCI NOMINALNEJ 2,00 ZŁ KAŻDA.

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.
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).
INWESTORZY POWINNI BYĆ ŚWIADOMI RYZYKA JAKIE NIESIE ZE SOBĄ INWESTOWANIE W INSTRUMENTY
FINANSOWE 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:

Data sporządzenia: 8 sierpnia 2013 r.
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1. Informacje o Emitencie
Nazwa (firma):
Kraj:
Siedziba:
Adres:
Numer KRS:
Oznaczenie Sądu:
REGON:
NIP:
Telefon:
Fax:
Poczta e-mail:
Strona www:

Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna
Polska
Siemianowice Śląskie
ul. Towarowa 14; 41-103 Siemianowice Śląskie
000205498
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy KRS
278234403
9542474868
+4832 35 11 320
+4832 35 11 329
biuro@plasmasystem.pl
www.plasmasystem.pl

2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji
instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym
systemie
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
wprowadzane jest 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł
(dwa złote) każda.

3. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów będących
przedmiotem wniosku o wprowadzenie
Subskrypcja akcji serii D
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez
Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Przyjęcie od inwestorów ofert objęcia akcji serii D
odbywało się w dniach 24-26 czerwca 2013 r.
2) Data przydziału akcji:
Przydział akcji serii D, w rozumieniu dokumentacji ofertowej, dokonany został w dniu 27 czerwca 2013 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Przedmiotem subskrypcji w ramach oferty niepublicznej było od 600.000 do 800.000 akcji serii D.
4) Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów
na akcje.
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5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Objętych zostało 800.000 akcji serii D.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii D były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 13,50 zł (słownie: trzynaście
złotych i pięćdziesiąt groszy).
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach:
Nie składano zapisów. 37 podmiotów złożyło formularze przyjęcia ofert objęcia akcji serii D.
8) Liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 37 podmiotami.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki
instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki
instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy - przy ofercie niepublicznej akcji serii D nie występowały podmioty pełniące funkcję subemitentów.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia
oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu
informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz
z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu
finansowym emitenta:
Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 338.906,05 zł w podziale na następujące koszty:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 259.037,46 zł,
b) Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy,
c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 61.500 zł,
d) Promocja oferty - 1.573,00 zł,
e) Podatek od czynności cywilno-prawnych - 7.982,00 zł,
f) Pozostałe koszty (m.in. opłaty notarialne i sądowe) - 8.813,59 zł.
Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji serii D poniesione przy podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki odpowiednio obniżą kapitał zapasowy - zostaną pokryte z nadwyżki wartości
emisyjnej akcji ponad ich wartością nominalną. Do czasu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez
właściwy sąd, koszty te wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów.

4. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych,
ze wskazaniem: organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o
emisji instrumentów finansowych, daty i formy podjęcia decyzji o emisji
instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji akcji serii D jest Walne Zgromadzenie Emitenta.
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały z dnia 14 maja 2013 roku (zaprotokołowanej
przez notariusza Ewę Katarzynę Kuźniak prowadzącą Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ul.
1-go Maja numer 5/5 za Rep. A 1103/2013), podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki
z kwoty 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) do kwoty nie mniejszej niż 5.200.000,00 zł (słownie:
pięć milionów dwieście tysięcy złotych) i nie większej niż 5.600.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset
tysięcy złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych)
i nie większą niż 1.600.000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż
600.000 (słownie: sześćset tysięcy) i nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.
Na podstawie 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 D zostało wprowadzone w celu
podniesienia atrakcyjności oferty niepublicznej i poszerzenia grona inwestorów. Ograniczenie to w opinii
Zarządu Emitenta jest ekonomicznie i uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej
akcjonariuszy.
Akcje serii D zostały zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej. Podwyższenie kapitału
zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii D zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 lipca 2013 r.
Poniżej przytoczono treść uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z dnia 14 maja
2013 roku.
Uchwała nr 4 (cztery)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 maja 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii „D”, wyłączenia prawa poboru
przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki
I
„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
na podstawie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki
z kwoty 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) do kwoty nie mniejszej niż 5.200.000 zł (słownie: pięć
milionów dwieście tysięcy złotych) i nie większej niż 5.600.000 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy
złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) i nie
większą niż 1.600.000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniejszej niż
600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji i nie większej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji na okaziciela
serii „D” o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda akcja.
2. Akcjom serii „D” nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
3. Akcje serii „D” są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii „D” zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej.
5. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „D”, przy czym cena emisyjna akcji serii „D” nie
może być niższa niż 13,00 zł (trzynaście złotych) za akcję.
6. Umowy o objęcie akcji serii „D” muszą być zawarte w terminie do trzech miesięcy od daty podjęcia niniejszej
uchwały.
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7. Akcje serii „D” mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji serii „D”
wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Akcje serii „D” uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki będzie przeznaczony
do podziału za rok obrotowy 2013, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 roku i kończący się w dniu 31
grudnia 2013 roku.
II
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyłączyć prawo poboru akcji serii „D”
przez dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii „D” przez dotychczasowych akcjonariuszy jest cel
emisji tych akcji, którym jest poszerzenie akcjonariatu Spółki o nowych akcjonariuszy oraz pozyskanie środków
finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej i inwestycyjno-wdrożeniowej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii „D” 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 „D” przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie
proponowanego trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii „D”.
III
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „D”, jednakże na poziomie nie niższym niż 13,00 (trzynaście) zł za akcję,
b) wyboru podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii „D”,
c) zawarcia umów o objęciu akcji serii „D” w trybie subskrypcji prywatnej,
d) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej,
e) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii „D”,
f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i 4
w związku z art. 431 § 7 KSH, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru –
podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w punkcie 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości
odpowiadającej liczbie akcji objętej w drodze subskrypcji prywatnej,
g) dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki w granicach ustalonych w punkcie 1
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 Spółka Akcyjna
z siedzibą w Siemianowicach Śląskich i wprowadzenia ewentualnych koniecznych zmian o charakterze
redakcyjnym.
IV
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
Opinia Zarządu
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej
Zarząd Plasma SYSTEM S.A., działając zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w stosunku do wszystkich nowych akcji serii „D” Spółki oraz przedstawia zasady, według których Zarząd dokona

9

ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „D”, po jakiej akcje te będą oferowane w ramach niepublicznej subskrypcji
prywatnej.
Emisja akcji serii „D” jest dokonywana w celu zaoferowania tych akcji inwestorom wskazanym przez Zarząd.
Głównym celem emisji jest poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki, w tym
inwestorów finansowych lub branżowych – co ma m.in. na celu zwiększenie wartości Spółki poprzez osiągnięcie
efektu synergii w wyniku nawiązania relacji inwestorskich z tymi inwestorami. Poszerzenie grona inwestorów
ma również na celu pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki i prowadzenia
przez nią niezakłóconego funkcjonowania działalności gospodarczej i inwestycyjno-wdrożeniowej, w tym
na zakup niezbędnych z punktu widzenia działalności Spółki aktywów. Z powyższych względów pozbawienie
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „D” Spółki i umożliwienie ich objęcia przez
inwestorów, w ocenie Zarządu jest uzasadnione i leżące w interesie Spółki i jednocześnie nie pozostaje
w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Zarząd proponuje, aby cena emisyjna po jakiej oferowane będą akcje serii „D” ustalona została na podstawie
wartości rynkowej z uwzględnieniem sytuacji na rynkach finansowych, jednakże po cenie nie niższej niż 13,00 zł
za akcję. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi Spółki jest uzasadnione tym, że
skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii „D” wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu
na oferowane akcje oraz w wybranej przez Zarząd Spółki możliwie optymalnej dacie emisji. Ze względu
na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w interesie Spółki leży, by Zarząd Spółki
posiadał swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii „D” dla pozyskania możliwie wysokich środków
finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji tych akcji oraz dostosowania wysokości emisji
do zamierzonych inwestycji.
W związku z powyższym Zarząd rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za pozbawieniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do nowych akcji serii „D”.
W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1.429.086 akcji (co stanowi 71,45% udział w kapitale
zakładowym), oddano łącznie 1.429.086 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.429.086 głosów, głosów
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5 (pięć)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
z dnia 14 maja 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii „D”
a także prawa do akcji (PDA) serii „D” oraz dematerializację akcji serii „D”, a także praw do akcji (PDA) serii „D”
I
„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie
akcji serii „D”, a także praw do akcji (PDA) serii „D” do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New
Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji
serii „D”, a także praw do akcji (PDA) serii „D” zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r., o obrocie instrumentami
finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów
dotyczących rejestracji akcji serii „D” oraz praw do akcji (PDA) serii „D” w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
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3. W przypadku wydania akcji serii „D” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę
na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie.
II
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
czynności faktycznych i prawnych oraz organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii „D”,
a także praw do akcji (PDA) serii „D” do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NEW CONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
czynności faktycznych i prawnych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii
„D” oraz praw do akcji (PDA) serii „D”, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii „D” oraz praw do akcji (PDA) serii „D”
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie.
3. W przypadku wydania akcji serii „D” Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia
Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie.
III
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
W głosowaniu nad uchwałą ważne głosy oddano z 1.429.086 akcji (co stanowi 71,45% udział w kapitale
zakładowym), oddano łącznie 1.429.086 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 1.429.086 głosów, głosów
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie stwierdzono. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie
Na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plasma SYSTEM S.A. z dnia 14 maja 2013 r.,
Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału
za rok obrotowy 2013 rozpoczynający się 1 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r.
Na mocy Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Plasma SYSTEM S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r.,
zysk netto osiągnięty przez Spółkę za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 3.926.989,45 zł
przeznaczony został w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

5a. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w
inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu
ich pokrycia
Akcje serii D w liczbie 800.000 szt. zostały objęte w całości za wkłady pieniężne.
Wkłady pieniężne z tytułu objęcia akcji serii D wpłynęły do Emitenta zgodnie z warunkami umów zawartych
przez Emitenta z podmiotami obejmującymi te akcje. Akcje serii D zostały w całości pokryte gotówką.
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6. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych,
przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących
na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa
obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich
zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień
Akcje serii D w liczbie 800.000 szt. są tożsame w prawach, w szczególności w prawie głosu i w prawie do
dywidendy, z akcjami Spółki już znajdującymi się w obrocie na rynku NewConnect. Do najistotniejszych praw
akcjonariuszy związanych z akcjami serii D należą:
−
prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Spółki nie
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów
w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał,
decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.
−
prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych):
w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 KSH, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo
pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru).
Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje
Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 KSH,
Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki
w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
− kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
−

zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz

−

−

przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej
ustalenia.
prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 KSH – powyższy przepis
statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w jej sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie
do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się
w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez
Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub
w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 KSH). Zasady te należy
stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem
właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego
roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.

Uprawnienia o charakterze korporacyjnym
Kodeks Spółek Handlowych
Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy)
kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach spółek czy też
z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze
majątkowym i korporacyjnym.
Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami

12

finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych
Zgromadzeniach.
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:
− prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 KSH),
− prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 KSH),
− prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału
zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić
do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż
jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci
elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch
tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może,
po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy
występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, 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 (art.
399 § 3 KSH).
− prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). 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 dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. 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 osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
akcjonariuszy. 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
(art. 401 § 4 KSH). 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 (art. 401 § 6 KSH).
1
− prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 KSH). Z przepisów KSH wynika, że Walne
Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez 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, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej
1
na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia (art. 402 _KSH). Prawo uczestniczenia w
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−

−

−

−

Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni
1
przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) (art. 406 KSH).
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela
i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej,
2
jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 KSH).
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki
publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w
3
Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia (art. 406 § 1 KSH). Zamiast akcji
może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie
będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie
uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
3
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 § 2 KSH). Listę
uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala
na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący
depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż
na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi
prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej
może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem
4
zakończenia Walnego Zgromadzenia (art. 406 KSH). Statut może dopuszczać udział w Walnym
5
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406 § 1 KSH).
stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być
udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny nie
jest wymagany,
prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania nieodpłatnie
listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 KSH),
prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia (art.
407 § 2 KSH); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić
nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem,
prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410
KSH); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu
z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów.
Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego
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Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności
powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób.
Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji,
prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie stanowią
inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut Spółki nie przewiduje
ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce.
Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji
dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki,
prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 § 3
KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada
z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady
Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą
jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej
nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej,
obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie
zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi
grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają
zastosowania w odniesieniu do takiego wyboru Rady Nadzorczej,
prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 KSH),
prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami
i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego
przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 KSH).
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:
1) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
2) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
3) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
4) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o
uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy,
podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość
przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu
rozpatrzenia jego powództwa,
prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 KSH), przysługuje akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia
z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3
KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni
od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia
powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe
po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia,
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będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania
rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących
Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
(art. 428 § 1 KSH). Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli
przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie
dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art.
428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo
spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może zgodnie z art. 428 §
3 KSH odmówić udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza jeżeli mogłoby to narazić Członka Zarządu
na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.
prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, poza Walnym Zgromadzeniem, informacji dotyczących Emitenta
(art. 428 § 6 KSH). W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o
udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie
jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, gdy mogłoby to
wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności
przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której
udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych
najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować informacji
podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
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) . Wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć
w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono
udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego
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 powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły
szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 KSH),
prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta
(art. 505, 540 i 561 KSH).

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także
prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będącą również akcjonariuszem
Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1
pkt 4) KSH wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta.
Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również
ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa,
w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień
inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może
być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi
w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym
zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni
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natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 KSH) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego
wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie
dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały
zdematerializowane.
Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art.
4063 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 ustawy o obrocie
stosuje się odpowiednio.
W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym
przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie
uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej ustawy,
wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie
rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako
rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały.

Uprawnienia o charakterze majątkowym
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:
− prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych –
powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w jej
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta
rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy
ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie
dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 KSH).
Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art.
395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie
dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy
po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok
kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku
(w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym
stosuje się zasady ogólne opisane powyżej.
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię
odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i regulacji KDPW,
w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone
zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych:
Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie
ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z określeniem
zawartym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy (§106
Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień
wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy.
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki
publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez
Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW
rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych
od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki
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papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są
przez poszczególne domy maklerskie.
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie
podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.
Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji
będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi, mogą, pod warunkiem
przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego
opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta, podatku od dywidendy.
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium
Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa
w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania
akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego
osobą prawną stanowi inaczej.
Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego
(z zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu
skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania
podwójnemu opodatkowaniu lub nie pobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem
udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby
zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym
przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika
(Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź
zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie
postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu
nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.
− prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych):
w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433§1 KSH, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo
pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru).
Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje
Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 KSH,
Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki
w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
− kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
− zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
− przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej
ustalenia.
− prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463§1 KSH, o ile inaczej nie
uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki
akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość wnioskowania
do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez
ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH),
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− prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek
Handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki,
ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, o czym
mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki
może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art.
474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego
z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego
akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.
− prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej,
na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych
w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji
przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

Obowiązki i ograniczenia związane z wprowadzonymi Instrumentami
Ograniczenia umowne
Żadne ograniczenia umowne w obrocie akcjami serii D Emitenta nie zostają wprowadzone.
Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami serii D Emitenta.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o ofercie publicznej
nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział
w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji
i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.
W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%,
33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%,
15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia
tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej
ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu
powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany
dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Do realizacji obowiązku tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych 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.
W myśl art. 69a ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo
lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie powinno zawierać również
informacje o:
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;
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2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Ustawa stwierdza także, że 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.
Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy
o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub
przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia
informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy
od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem
niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza
KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie.
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem
wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej
obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia
Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami
obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem
przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego,
zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Obowiązki i ograniczenia dotyczące obrotu akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, wynikają z Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi (dalej „Ustawa).
Art. 156 ust. 1 Ustawy 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 w spółce akcji lub udziałów 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
−

osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa wyżej, w podmiocie zależnym lub
dominującym wobec emitenta, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub

−

akcjonariusze spółki publicznej, lub

−

maklerzy lub doradcy.

Art. 156 ust. 2 Ustawy 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.
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W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej Ustawa, w art. 156 ust. 3, rozszerza zakaz wykorzystywania informacji poufnej, o którym
mowa w art. 156 ust. 1 Ustawy także na osoby fizyczne, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej.
Zgodnie z art. 156 ust. 4 wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek
własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej
osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub
mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:
1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie
do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany
instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo
2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny
instrumentu finansowego określonego w pkt 1;
3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego,
czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym
systemie obrotu, albo
4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny
instrumentu finansowego określonego w pkt 3.
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub
ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:
− jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 4 pkt
1 Ustawy;
−

jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy;

−

nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1 Ustawy.

Art. 159 ust. 1 Ustawy stanowi, że osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit., a nie mogą, w czasie trwania
okresu zamkniętego, 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. Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy
okresem zamkniętym jest:
− okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a informacji
poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, spełniających
warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;
−

w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba, że osoba fizyczna
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. . 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie
których sporządzany jest dany raport;

−

w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna
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wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie
których sporządzany jest dany raport;
−

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

Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie mogą także,
w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których
celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej,
akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi
powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.
Przepisów powyższych nie stosuje się do czynności dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt
1 lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej
osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej
na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi
na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy
o ofercie publicznej, albo
4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a,
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie
publicznej, albo
5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów
emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby:
1) wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami,
2) inne, 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 oraz emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby
blisko z nimi związane (w rozumieniu 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.
Zgodnie z art. 161a ustawy o obrocie, zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160, w tym wynikające
z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39
ust. 4, tj. dotyczą także instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako
organizator alternatywnego system obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje
wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje
rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Jednocześnie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany
w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego
systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub
naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego system obrotu
zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, Giełda
jako organizator alternatywnego system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty
finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie
obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji 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 EUR,
(1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia
takiego zamiaru 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 EUR 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 obowiązek zgłoszenia dotyczy
zamiaru:
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.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):
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,
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

23

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 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada
na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji
tych warunków.
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania
koncentracja nie została dokonana.
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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 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.
Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw
W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków
wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji).
Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw
i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi
do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego
rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich
ostatecznym dokonaniem, a po:
1) zawarciu odpowiedniej umowy,
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
3) przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji
niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
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1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5
mld EUR,
2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, 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.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
2.500 mln EUR,
2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,
3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln EUR, oraz
4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 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.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy:
1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna
działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny
rachunek lub na rachunek innych,
2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży,
pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu
określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź
tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku
od daty nabycia.

7. Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy
oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych
Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących
badania)
Osoby zarządzające Emitentem
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
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
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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.

W skład obecnie działającego Zarządu wchodzą:
Pan Sławomir Wawrzyniak – Prezes Zarządu
Absolwent Budapeszteńskiej 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. o.o. w Jastrzębiu Zdroju. Z Plasma SYSTEM
S.A. związany od września 2008 roku. Do 2011 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych.
W lutym 2009 roku powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu a od dnia 14.04.2011r. pełni funkcję
Prezesa Zarządu.
Certyfikowany Project Manager PRINCE 2 Practitioner z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi projektami
realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Pan Andrzej Gruszka – Wiceprezes Zarządu
Jest absolwentem Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej w Katowicach. Posiada ponad 20-letnie
doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwami z krajowego i niemieckiego sektora
przemysłowego, które zdobył m.in. w Hucie Baildon w Katowicach, Zakładzie Wytwarzania Narzędzi i Urządzeń
Przemysłowych NOMA S.C. Mikołów, Wyrskich Zakładach Urządzeń Przemysłowych NOMA INDUSTRY Sp. z o.o.,
APATOR-KFAP Sp. z o.o. Kraków, BCE Systems Sp. z o.o. Bielsko-Biała oraz KBP Kettenwerk Becker-Prunte
GmbH. W Plasma SYSTEM S.A. zatrudniony od marca 2011 roku na stanowisku Dyrektora Handlowego.
Powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 27.09.2011 r.

Termin upływu kadencji Członków Zarządu
Sławomir Wawrzyniak – Prezes Zarządu.
Powołany na kolejną 3-letnią kadencję w dniu 16.05.2013 r., termin upływu kadencji – 2016 r.
Andrzej Gruszka – Wiceprezes Zarządu
Powołany na kolejną 3-letnią kadencję w dniu 16.05.2013 r., termin upływu kadencji – 2016 r.
Zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki Zarząd jest powoływany na okres wspólnej kadencji 3 (trzech) lat.
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).
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Osoby nadzorujące Emitenta
W myśl § 16 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z pięciu 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
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 Andrzej Kańtoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Pan Artur Rusinek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Pani Agata Gruszka – Sekretarz Rady Nadzorczej
4) Pan Lucjan Gajda– Członek Rady Nadzorczej
5) Pan Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji Członków Rady Nadzorczej
Andrzej Kańtoch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Powołany na 3-letnią kadencję w dniu 19.07.2011 r., termin upływu kadencji – 2014 r.
Artur Rusinek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Powołany na 3-letnią kadencję w dniu 30.06.2011 r., termin upływu kadencji – 2014 r.
Agata Gruszka – Sekretarz Rady Nadzorczej
Powołana na 3-letnią kadencję w dniu 19.07.2011 r., termin upływu kadencji – 2014 r.
Lucjan Gajda – Członek Rady Nadzorczej
Powołany na 3-letnią kadencję w dniu 19.07.2011 r., termin upływu kadencji – 2014 r.
Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej
Powołany w dniu 28.06.2013 r. do końca obecnej kadencji termin upływu kadencji – 2014 r.

Zgodnie z §16 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków
powoływanych na okres wspólnej kadencji 3 (trzech) lat.
Zgodnie z §17 ust. 4 Statutu Spółki Członkostwo w Radzie Nadzorczej jest dopuszczalne na więcej niż jedną
kadencję. Zgodnie z treścią art. 369 § 1 KSH w związku z art. 386 § 2 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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Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych
Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2012 r., opublikowanego w Raporcie
Rocznym za 2012 r. Plasma SYSTEM S.A. przekazanym do publicznej wiadomości raportem EBI 10/2013 z dnia
12 kwietnia 2013 r. był 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4 - wpisany na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3363.
Kluczowym biegłym rewidentem dokonującym badania był Piotr Bałaban, Biegły rewident nr 10789.

8. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta,
mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych
jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej
z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu
działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie
głosów
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. Głównym przedmiotem działalności SYSTEM S.A. jest
pośrednictwo handlowe w obrocie paliwami, rudami, metalami i chemikaliami przemysłowymi.
Stosunek dominacji wynika z faktu, że wspomniana spółka posiada 499.000 akcji imiennych serii A, 500.000
akcji imiennych serii B, 107.000 akcji na okaziciela serii C oraz 300.000 akcji na okaziciela serii D Emitenta,
o łącznej wartości nominalnej 2.812.000 zł, co stanowi 50,21% kapitału zakładowego Emitenta. Prawa głosu
z przysługujących SYSTEM S.A. akcji stanowią 50,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Nie istnieją jednostki zależne i współzależne od Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 i 40 Ustawy
o rachunkowości.
Nie istnieją jednostki stowarzyszone z Emitentem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 41 Ustawy o rachunkowości.

9. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych
pomiędzy: Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów
zarządzających i nadzorczych Emitenta, Emitentem lub osobami
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta
a znaczącymi
akcjonariuszami
emitenta,
Emitentem,
osobami
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wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta
oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą
(lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających
i nadzorczych)
Prezes Zarządu – Pan Sławomir Wawrzyniak posiada akcje Emitenta.
Wiceprezes Zarządu spółki SYSTEM S.A. – Pan Lucjan Gajda oraz Prokurent spółki SYSTEM S.A. – Pani Agata
Gruszka są Członkami Rady Nadzorczej Emitenta. Poprzez istniejące powiązania kapitałowe i personalne spółka
SYSTEM S.A. wywiera istotny wpływ na strategiczne decyzje dotyczące działalności i rozwoju Emitenta.
Autoryzowany Doradca – Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie – posiada akcje Emitenta.
Emitent wskazuje, że nie występują inne istotne powiązania personalne i organizacyjne pomiędzy Emitentem
a osobami wchodzącymi w skład jego organów lub głównymi akcjonariuszami, oraz Emitentem lub osobami
wchodzącymi w skład organów Emitenta, a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład jego
organów.

10. Główne czynniki ryzyka związane z Emitentem i wprowadzanymi
instrumentami finansowymi
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych potencjalni inwestorzy powinni dokładnie
przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne informacje zawarte w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym. Czynniki ryzyka, jako zdarzenia niepewne wpisane są w każdą prowadzoną działalność
gospodarczą. Opisane poniżej czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Emitenta, mogą nie
być jedynymi, które dotyczą Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą powstać
ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, na przykład o charakterze losowym i niezależne od Emitenta.
Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć
istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a także wyniki
prowadzonej działalności, a przez to na kształtowanie się rynkowego kursu akcji Emitenta. W efekcie
powyższych zdarzeń inwestorzy mogą nie osiągnąć założonej stopy zwrotu z inwestycji i stracić część lub całość
zainwestowanych środków finansowych. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności Emitent nie
kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

10.1. 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 Emitenta
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 krajach takich, jak Niemcy, Francja i Holandia wynosi, wg niezależnych publikacji, ok. 6 euro
per capita, co przy uwzględnieniu stopnia rozwoju gospodarczego oraz potencjału technologii laserowej
przekłada się na ok. 500 mln zł w Polsce. Emitent, aby uniezależnić się od wpływu konkurencji opracował
i wprowadził narynek własne chronione rozwiązania dla energetyki, hutnictwa, transportu szynowego
i górnictwa. Emitent uzyskał również patent europejski na koło kolejowe i oczekuje przyznania patentów
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na kolejne 17 rozwiązań zgłoszonych do ochrony w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
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. Pomimo tego 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.
Inni konkurenci Emitenta to: HVOF Technika, TSC Thermal Spray & Coating Krzysztof Szymański, RADMET
Michał Szpak.
Żadna z tych firm nie dysponuje technologią laserową.
Trzeba również zauważyć, iż większość z wymienionych firm działających w Polsce:
− nie konkuruje swoją ofertą na rynku z Emitentem stosując technologię wyłącznie we własnym procesie
produkcyjnym,
− stosuje klasyczne technologie natrysku cieplnego,
− posiada znacznie mniejszy potencjał wytwórczy niż Emitent,
− nie posiada własnego zaplecza B+R, nie prowadzi badań,
− świadczy usługi głównie dla spółek z własnej grupy kapitałowej,
− nie posiada konkurencyjnych chronionych technologii i aplikacji.
Realizowana strategia Emitenta wykorzystania nisz wyzwań technologicznych umożliwia minimalizację ryzyka
konkurencji poprzez budowanie silnej pozycji w obszarach wolnych od konkurencji.
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Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski
Obecnie w Polsce branża, w której działa Emitent, znajduje się w momencie cyklu koniunkturalnego, który
można określić jako rynek wschodzący w fazie wzrostu.
Unikalna misja Spółki i służąca jej realizacji strategia w znacznym stopniu uniezależnia Spółkę od stanu
koniunktury w branżach, do których Spółka kieruje swoją ofertę. Koniunktura pozwala na wprowadzanie
innowacyjnych, jednak stosunkowo drogich rozwiązań, jakie proponuje Spółka przy produkcji wysokiej jakości
i trwałości elementów maszyn i urządzeń o bardzo wysokich parametrach eksploatacyjnych i ponad
standardowej niezawodności. Dekoniunktura zmusza klientów Emitenta do szukania rozwiązań, które generują
ewidentne oszczędności. Potwierdzeniem tego jest dynamiczny wzrost sprzedaży od 2010 roku i jej podwojenie
w 2012. Wynika to z faktu, iż oferta Emitenta jest odpowiedzią na naturalne dążenie przedsiębiorstw
do budowania przewagi konkurencyjnej opartej o jakość produktu i niskie koszty wytwarzania.
Firmy działające na rynku w oparciu o prostą strategię produktową są często związane umowami
kooperacyjnymi z dużymi odbiorcami (np. przemysł samochodowy) i są poddawane silnej presji cenowej oraz są
wrażliwe na dekoniunkturę na rynku. Emitent tworzy w oparciu o strategię zbliżenia technologii do rynku więzi
kooperacyjne ze stabilnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, dla których oferta Spółki zwiększa ich własną
konkurencyjność. W przypadku dużych odbiorców – jak energetyka zawodowa, hutnictwo, górnictwo
i kolejnictwo – to właśnie unikalna oferta Emitenta ma decydujący wpływ na eliminację ryzyka. Ponadto,
nasycenie rynku produktami oferowanymi przez Emitenta jest niższe od 10 %.
Rozwojowi Emitenta sprzyjać będzie nowe podejście do wykorzystania środków unijnych w obszarze wspierania
wzrostu konkurencyjności gospodarki w perspektywie budżetowej 2014-2020 – Inteligentny rozwój – gdzie
przede wszystkim nacisk ma być położony na badania prowadzone we współpracy z uczelniami i jednostkami
naukowo-badawczymi nad aplikacjami, które mają być następnie wdrażane w przemyśle. Czynnikiem
sprzyjającym jest dobra dotychczasowa współpraca Emitenta i realizacja wspólnych projektów z czołowymi
uczelniami.
Jednocześnie stosowany mix strategii w zakresie:
− wykorzystania niszy wyzwań technologicznych w oparciu o wspólne zasoby – obszar dedykowany dużym
przedsiębiorstwom,
− zbliżenia zaawansowanych technologii laserowych do rynku poprzez outsourcing laserowy skierowany
głównie do średnich przedsiębiorstw, umożliwiający im korzystanie z zalet technologii laserowych
bez ponoszenia nakładów na rozwój technologii i kosztowne inwestycje,
minimalizuje u Emitenta ryzyko dekoniunktury.

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 i 2020 r. nowe
normy emisji NOx) oraz bezpieczeństwo transportu szynowego (eliminacja obręczowania kół na rzecz
stosowania monobloków) wytwarzają silne zapotrzebowanie na innowacyjne produkty Emitenta.
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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.

10.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta
Ryzyko związane z zasobami ludzkimi
Ze względu na specyfikę działalności w obszarze zaawansowanych technologii inżynierii powierzchni konieczne
są wysokie kwalifikacje i umiejętności pracowników. Istnieje ryzyko związane z odejściem kluczowych
pracowników. Dotyczy ono 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 stosowany jest motywacyjny system wynagrodzeń.
Planowane Laserowe Centrum Technologiczne będzie stanowiło miejsce szkolenia własnej kadry inżynieryjnotechnicznej a pracownicy w nim zatrudnieni stanowić będą naturalną rezerwę dla kadry zatrudnionej
bezpośrednio w obszarze produkcyjnym. W odniesieniu do pracowników produkcyjnych, Emitent ogranicza to
ryzyko poprzez systematyczną robotyzację i automatyzację. 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 (ponad 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 będzie
równoważony dzięki stałemu wzrostowi zapotrzebowania na usługi Emitenta w innych branżach (m.in.
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hutnictwo, górnictwo, przemysł maszynowy, samochodowy, chemiczny, papierniczy i drukarski,). Również
w branży energetycznej zaczyna się obserwować bardziej równomierne zapotrzebowanie na usługi w skali roku
związane ze zmianą struktury zapotrzebowania na energię elektryczną. Wprowadzenie strategii zbliżenia
technologii do rynku i podejmowanie w ramach outsourcingu opartego o technologie laserowe produkcji
seryjnej dla nowych klientów ma uniezależnić Spółkę od sezonowości i wahań popytu na poszczególnych
rynkach oraz zapewnić ustabilizowane regularne przychody.
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: hutniczej, mechanicznej, przemyśle wydobywczym i chemicznym, transporcie szynowym.
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 do niedawna były firmy: Flame Spray Technologies
oraz Sulzer Metco. Współpracę ze Spółką podjęły także działające na rynku europejskim: firmy Castolin
i Hoganas. W ostatnim roku Spółka podjęła współpracę z kolejnymi dostawcami, a także producentami
materiałów. Polski rynek natryskiwania cieplnego jest widziany przez dostawców jako perspektywiczny i są oni
zainteresowani lokowaniem na nim swoich materiałów. 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 wymuszenia wzrostu ceny
produktu finalnego i rozpoczęcia świadczenia własnych usług istnieje możliwość skorzystania z alternatywnych
źródeł zaopatrzenia, ponieważ ilości odbierane przez Emitenta jako największego odbiorcę na polskim rynku
stanowią interesujący wolumen sprzedaży dla dostawców. Natomiast rynek gazów technicznych jest od wielu
lat rynkiem w pełni konkurencyjnym. Powyższe dotyczy także materiałów na potrzeby technologii laserowych.

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 a znaczące dla produkcji urządzenia objęte są ochroną gwarancyjną producentów.
W najbardziej odpowiedzialnym obszarze technologii laserowych wyposażenie planowanego Laserowego
Centrum Technologicznego stanowić będzie naturalny back-up dla systemów produkcyjnych.

Ryzyko związane z ochroną praw własności intelektualnej i przemysłowej Emitenta
Działalność Emitenta w zakresie inżynierii warstwy wierzchniej opiera się na wykorzystaniu innowacyjnych
technologii, objętych lub zgłoszonych do ochrony patentowej. Istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie
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skutecznie przeciwdziałać nieuprawnionemu korzystaniu z jego praw własności intelektualnej i przemysłowej
przez podmioty nieupoważnione (np nielegalne wykorzystanie know-how czy tajemnicy handlowej Emitenta
przez kontrahenta lub byłego pracownika). Naruszenie przez podmioty trzecie praw Emitenta mogłoby
negatywnie wpłynąć na jego sytuację finansową poprzez pogorszenie pozycji konkurencyjnej czy konieczność
poniesienia wysokich kosztów obsługi prawnej.
W celu minimalizowania ryzyka naruszenia tajemnic i informacji poufnych dotyczących know-how Spółki,
pracowników Emitenta obowiązuje przestrzeganie tajemnicy firmy, a kontrahenci podpisują stosowne klauzule
poufności. Spółka na bieżąco zgłasza do ochrony patentowej wynalazki, które powstają w ramach prowadzonej
działalności badawczo-rozwojowej, tak dobierając dostępne procedury, aby maksymalnie wydłużyć okres
ochrony.

Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne
Emitent działa obecnie na rynku krajowym, jednakże długoterminowe plany zakładają wejście na rynki
zagraniczne z ofertą dla kolejnictwa, hutnictwa i przemysłu wydobywczego. Ze względu na mniejsze
doświadczenie Emitenta w świadczeniu usług na rynkach zagranicznych może zaistnieć sytuacja poniesienia
dodatkowych kosztów związanych ze wsparciem tej sprzedaży, badaniem rynku czy innych działań
marketingowych. Nie jest wykluczona sytuacja, w której zaistnieją tez inne nieprzewidziane sytuacje w czasie
uruchamiania działalności na rynkach zagranicznych. Emitent stara się ograniczyć to ryzyko poprzez
szczegółowe i wnikliwe badania rynku a przede wszystkim przez zapewnienie ochrony patentowej oferowanych
rozwiązań.

Ryzyko związane z niepowodzeniem projektów badawczych
Realizacja projektów może się wiązać z ryzykiem w różnych obszarach. Zostały one jednak dokładnie określone,
szczegółowo zidentyfikowane i ocenione już na etapie przygotowania projektów, co sprawia, że projekty są
prawie w pełni przewidywalne. Emitent posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych
i inwestycyjnych, stąd osoby przygotowujące wniosek posiadają głęboką wiedzę i praktyczne umiejętności
pozwalające na prawidłowe zaplanowanie i późniejszą realizację projektu.
Podstawowym czynnikiem ryzyka jest niepełna przewidywalność końcowych efektów prac B+R, które z uwagi
na swoją specyfikę są kluczowym elementem warunkującym sukces projektu.
Istotnym elementem ograniczającym ryzyko ewentualnego niepowodzenia projektu jest posiadane
przez Emitenta doświadczenie w obszarze inżynierii powierzchni, wysokie kwalifikacje i kreatywność kadry oraz
dotychczasowe wieloletnie doświadczenia we współpracy z renomowanymi uczelniami (w tym m.in.
Politechniką Śląską, AGH, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz FRAUNHOFER IWS z Drezna).
W projektach przewidziano realizację szerokiego zakresu badań przemysłowych, które poprzedzają część
inwestycyjną projektów. Badania te mają na celu wyeliminowanie ryzyka technicznego związanego
z projektem.
Emitent przed przystąpieniem do realizacji projektów rozpoznał rynek potencjalnych odbiorców innowacyjnych
produktów w branży energetycznej, hutnictwie, przemyśle maszynowym i wydobywczym oraz transporcie
szynowym (kolej, tramwaje). Wyniki analizy potrzeb odbiorców oraz wstępne rozmowy w znacznym stopniu
ograniczają ryzyko rynkowe projektów. Można stwierdzić, że w przypadku zakończonych sukcesem prac
badawczych istnieje stabilne, duże zapotrzebowanie na nowe produkty i usługi, co potwierdzają posiadane
przez Emitenta listy intencyjne.
W projektach przewidziano również badania rynku, które poprzedzą realizację części inwestycyjnej projektów,
a tym samym ograniczą ryzyko rynkowe i ekonomiczne części wdrożeniowej projektów. Osoby odpowiedzialne
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za realizację projektów w trakcie ich realizacji monitorują wszystkie kluczowe czynniki ryzyka. Aktualny stan
zaawansowania prac badawczo-rozwojowych upoważnia Emitenta do podjęcia działań mających na celu
rozpoczęcie części inwestycyjnej projektów „laserowego” i „kołowego”. W przypadku projektu „ekranowego”
zakończono już część badawczą, część inwestycyjna jest w znacznej mierze zrealizowana a Emitent uzyskuje już
przychody ze sprzedaży produktów z wykorzystaniem technologii opracowanej w ramach projektu. Dzięki
powyższym działaniom zminimalizowano poziom ryzyka związanego z projektami.

Ryzyko związane z cofnięciem przyznanych dotacji bądź koniecznością ich zwrotu
Emitent realizuje projekty współfinansowane środkami publicznymi (PARP, NCBiR, ŚCP), co wiąże się
z rygorystycznym przestrzeganiem umów i przepisów administracyjno-prawnych. Emitent wykonuje umowy
z zachowaniem najwyższej staranności, nie można jednak wykluczyć ryzyka odmiennej interpretacji przepisów
i oceny działań Emitenta przez instytucje finansujące. Może to spowodować konieczność zwrotu uzyskanych
środków i zapłaty odsetek, co negatywnie wpłynie na działalność, sytuację finansową i strategię Emitenta.
Wprowadzenie przez Emitenta wewnętrznych procedur postępowania w zakresie prowadzenia projektów
unijnych oraz bieżący monitoring działań prowadzony przez osoby odpowiedzialne we współpracy
ze specjalistyczną firmą doradczą ma na celu minimalizowanie tego ryzyka. Znaczna część dotacji została już
rozliczona, co potwierdza kompetencje Emitenta w tym zakresie.

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. Ponadto obecnie praktycznie
wszystkie procesy produkcyjne zostały zrobotyzowane i zautomatyzowane, co gwarantuje powtarzalną wysoką
jakość produktów.

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. Naturalny rynek Emitenta to sprawnie działające nowoczesne przedsiębiorstwa znajdujące się
w dobrej sytuacji finansowej. Dostarczana w ramach realizowanej misji Emitenta „wartość dodana” przyczynia
się do dalszej poprawy ich sytuacji.

Ryzyko zachowania płynności
Emitent jest uzależniony od posiadania dostępu do krótko i długoterminowego finansowania. Nie ma pewności,
że Spółka będzie w stanie pozyskać wymagany kapitał lub ze w razie potrzeby zorganizuje alternatywne źródła
finansowania na korzystnych warunkach oraz w kwocie niezbędnej do prowadzenia inwestycji w ramach
realizowanych projektów POIG 1.4-4.1. Na wypadek gdyby Emitent nie był w stanie zorganizować
odpowiedniego finansowania, będzie musiał zmienić model działania: obniżyć koszty, zmienić horyzont czasowy
i skalę prowadzonych inwestycji. Emitent przygotowuje alternatywne scenariusze działania, zarówno
dla optymistycznych, jak i pesymistycznych ścieżek rozwoju.
Zdolność do wywiązywania się z bieżących zobowiązań jest istotnym kryterium oceny kondycji finansowej
każdego przedsiębiorstwa. Krótkookresowe problemy z płynnością nie świadczą wprawdzie o bankructwie, lecz
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w perspektywie długookresowej mogą stanowić istotne zagrożenie związane z wypłacalnością. Istotny wpływ
na płynność finansową ma terminowy spływ należności oraz koszty finansowe związane z pozyskaniem obcych
źródeł finansowania. W celu minimalizacji tego ryzyka, na bieżąco są monitorowane przez Zarząd Emitenta
wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej. Istotnym czynnikiem ryzyka jest nieterminowość spływu dotacji
inwestycyjnych z PARP. Środki z planowanej emisji powinny zagwarantować realizację zamierzeń
inwestycyjnych Spółki i ograniczyć znacząco przedmiotowe ryzyka, a ewentualne finansowanie pomostowe
powinny zapewnić już posiadane linie kredytowe.

Ryzyko wynikające z udzielonych przez Emitenta zabezpieczeń na majątku
Zabezpieczeniem udzielonych przez banki kredytów dla Emitenta są hipoteki ustanowione na jego
nieruchomościach (hale produkcyjne). W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Emitent nie regulowałby
zobowiązań wynikających z umów kredytowych, bank może zaspokoić swoje roszczenia przejmując
nieruchomości. Sytuacja taka może znacznie ograniczyć możliwości produkcyjne Emitenta, a przez to mieć
wpływ na jego wyniki finansowe, sytuację gospodarczą i na możliwość dalszego funkcjonowania.

Ryzyko związane z umowami leasingu
Emitent użytkuje część maszyn i urządzeń na zasadach dzierżawy i 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. a wartość tak używanych środków trwałych jest niewielka
w skali majątku Spółki i nie stanowi istotnego zagrożenia dla działalności Emitenta. 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 gwarancją ubezpieczeniową,
bankową lub zatrzymaniem kaucji. Ponadto Emitent posiada ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ryzyko utraty zaufania odbiorców
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 to w znacznym stopniu
ogranicza też robotyzacja i automatyzacja procesów produkcji. Najistotniejszym elementem budowania
zaufania odbiorców jest wysoka jakość i terminowość realizowanych zleceń, co potwierdza posiadana przez
Emitenta lista referencyjna, której znaczną część stanowią firmy należące do międzynarodowych koncernów.
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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
negatywnymi skutkami finansowymi poprzez zawarcie umów ubezpieczeniowych z optymalnie dobranym
zakresem ochrony.

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 produkcyjnych
w Spółce.

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. Realizowany model biznesu
z założenia lokuje Spółkę w atrakcyjnej, wolnej od konkurencji niszy wyzwań technologicznych o wysokiej
rentowności.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta
Udział głównego akcjonariusza Emitenta – Spółki SYSTEM S.A. wynosi obecnie 55,30% 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. W ramach emisji akcji serii D
główny akcjonariusz objął ilość akcji zapewniającą utrzymanie ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu
(300 tys. akcji), a jego długoterminowym celem inwestycyjnym jest regularne otrzymywanie dywidendy
w wysokości nie mniejszej niż 0,70 zł/akcję.

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 wytwarzania powłok (proszki, druty), a także odpowiednie planowanie dostaw ze względu na wydłużone
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terminy dostaw. Zapasy materiałów do produkcji 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 obowiązujących przepisów. Emitent na bieżąco reguluje opłaty za użytkowanie
środowiska oraz na bieżąco podejmuje działania mające na celu eliminację emisji substancji szkodliwych.
W ramach działań związanych z ochroną środowiska m.in. wyposażono wszystkie stanowiska do natrysku
w wydajne urządzenia wentylacyjno-filtrujące.

10.2. Czynniki ryzyka związane z akcjami
Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu akcji
i płynności obrotu
Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna
i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji
Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego zapewnić,
że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami
Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi
na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
1) na wniosek emitenta,
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega
zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje obowiązki określone w rozdziale 5 Regulaminu ASO, lub też nie publikuje określonych dokumentów
lub informacji pomimo zobowiązania przez Organizatora Alternatywnego Systemu, Organizator Alternatywnego
Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie na okres
powyżej 3 miesięcy.
Stosownie do art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego
w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi
na okres nie dłuższy niż miesiąc.
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Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu
do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich instrumentów finansowych notowanych na NewConnect.

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć
instrumenty finansowe Spółki z obrotu:
1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
przez Emitenta dodatkowych warunków,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3. wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie
upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
4. wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, wyklucza instrumenty
finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:
1. w przypadkach określonych przepisami prawa,
2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta,
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie
tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, Organizator Alternatywnego
Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Stosownie do art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator
Alternatywnego Sytemu Obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie
obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Z kolei ust. 4 wyżej wymienionego artykułu, stanowi, że w przypadku gdy obrót danymi instrumentami
finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu
lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanemu w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie
interesów inwestorów, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego
wyklucza obrót tymi instrumentami finansowymi.
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu
do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta
W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania
w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery
skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze względu na trudną do przewidzenia
zmienność kursów akcji zarówno w krótkim jak i długim terminie.
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Ryzyko zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy
z animatorem rynku, a także w związku z zawieszeniem prawa do wykonywania zadań animatora rynku
Zgodnie z § 20 pkt 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy z animatorem rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku
w alternatywnym systemie Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie
lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Jeżeli Spółka, której akcje zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu, nie dopełni obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w szczególności wynikających z Ustawy o obrocie, jak również z Ustawy o
ofercie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta (Dział VIII art. 165 –
176a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozdz. 7 Art. 96 Ustawy o ofercie publicznej).

11. Informacje o Emitencie
Emitentem jest Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, spółka akcyjna prawa
polskiego z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dane Emitenta:
Nazwa (firma):
Kraj:
Siedziba:
Adres:
Numer KRS:
Oznaczenie Sądu:

REGON:
NIP:
Telefon:
Fax:
Poczta e-mail:
Strona www:

Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna
Polska
Siemianowice Śląskie
ul. Towarowa 14; 41-103 Siemianowice Śląskie
0000205498
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
278234403
954-247-48-68
+48 32 35 11 320
+48 32 35 11 329
biuro@plasmasystem.pl
www.plasmasystem.pl

Plasma SYSTEM S.A. 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). Postanowienie
w przedmiocie wpisu Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wydane w dniu 28.04.2004r. przez Sąd
Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS. Emitent został wpisany do KRS pod numerem
0000205498 (sygn. Akt KA.VIII NS-REJ.KRS/7764/04/746).
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.
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11.1. Krótki opis historii Emitenta
Rozwój biznesu
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. Plasma SYSTEM S.A.
specjalizuje się w inżynierii powierzchni i technologiach laserowych. Przedmiotem działalności Spółki jest
wytwarzanie funkcjonalnych warstw wierzchnich technologiami laserowymi i natryskiwania cieplnego,
produkcja i regeneracja części maszyn i urządzeń oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie
zastosowania technologii laserowych w inżynierii powierzchni. W swojej działalności Spółka wykorzystuje
najnowocześniejsze technologie deponowania laserowego powłok metalicznych i kompozytowych
oraz nowoczesne technologie natryskiwania cieplnego metodami naddźwiękową, plazmową, płomieniową
i łukową oraz nowoczesną technologią nanoHVOF.
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 pozycję lidera w zakresie natryskiwania
cieplnego powłok, a od roku 2012 także deponowania laserowego. Wprowadzone w Spółce w 2012 roku
technologie deponowania laserowego pozwalają wytwarzać cienkie, nieporowate i metalurgicznie powiązane
z podłożem powłoki wszędzie tam, gdzie ze względu na swoje ograniczenia nie mogą być stosowane powłoki
natryskiwane cieplnie lub napawane klasycznymi metodami. Dzięki temu Spółka umocniła swoją przewagę
konkurencyjną na rynku.
Plasma SYSTEM S.A. wdrożyła w roku 2005 System Zarządzania Jakością z wymaganiami normy EN ISO
9001:2000 Pierwszy certyfikat zgodności otrzymała 13.05.2005 r. W roku 2008 w związku z upływem 3-letniego
okresu ważności certyfikatu – przeprowadzono pierwszą recertyfikację systemu a w roku 2011 w wyniku
pozytywnie zakończonego procesu kolejnej recertyfikacji jednostka certyfikująca TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
przyznała Spółce certyfikat w zakresie nanoszenia powłok ochronnych metodami natryskiwania cieplnego,
obróbki skrawaniem i projektowania w zakresie inżynierii powierzchni ważny do 10 lipca 2014 r.
Sieć Naukowa MSN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN przyznała Spółce w roku 2011 Certyfikat
Innowacyjności ZM-I-89/2011 uznając Plasma SYSTEM S.A. za jedną z 500 najbardziej innowacyjnych firm
w Polsce w 2009 roku.
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
na wytwarzanie elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz dla powłok wytwarzanych
na różnego rodzaju elementach (dla energetyki, przemysłu chemicznego, hutnictwa i innych).
Prowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe w trakcie realizacji projektów dofinansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pozwoliły opracować liczne rozwiązania, które
zostały zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Natomiast w roku 2013 Plasma SYSTEM S.A. uzyskała
pierwszy patent europejski na wynalazek "Railroad wheel with wear resistant flange" ("Koło kolejowe
z odpornym na ścieranie kołnierzem").
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, Instytutem Pojazdów Szynowych Politechniki
Krakowskiej, Wydziałem Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniką
Wrocławską. Uczestnictwo Plasma SYSTEM S.A. w realizacji licznych projektów badawczych, łączących
praktyczną wiedzę, doświadczenie i najnowocześniejsze urządzenia Spółki z potencjałem intelektualnym
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i zapleczem badawczym wiodących w kraju jednostek naukowo-badawczych pozwoliło poprzez efekt synergii
uzyskać wymierne rezultaty ekonomiczne.
To wszystko powoduje, że Plasma SYSTEM S.A. w ostatnich latach notuje dwucyfrową dynamikę wzrostu
przychodów i zysków.
Od roku 2013 Spółka aktywnie działa w branżowych klastrach technologicznych: Klastrze Maszyn Górniczych
(Emitent został przyjęty do grona członków w styczniu 2013r.) oraz Śląskim Klastrze NANO (Emitent był jednym
z założycieli klastra w marcu 2013r.), co bardzo ułatwia dostęp do potrzeb przemysłu w zakresie nowych
aplikacji (nisza wyzwań technologicznych).

Rys historyczny
2004

Wydzielenie ze struktury SYSTEM S.A. działalności w zakresie inżynierii powierzchni i utworzenie spółki
Plasma SYSTEM S.A.
Uzyskanie certyfikatu uznania wg normy ISO/DIS 15614-7 technologii natryskiwania plazmowego

2005

Podwyższenie kapitału zakładowego Plasma SYSTEM SA do 2 mln zł
Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie nanoszenia powłok ochronnych metodami
natryskiwania cieplnego i projektowania w zakresie inżynierii powierzchni
Pierwsza aplikacja powłoki HIGHRESIST® w Elektrowni Rybnik

2008

Przeniesienie produkcji do nowej hali w Siemianowicach Śląskich i zakup kolejnych obiektów

2009

Przeniesienie Spółki do nowej – własnej siedziby

2010

Podwyższenie kapitału zakładowego Plasma SYSTEM SA do 4 mln zł
Debiut akcji serii C na rynku New Connect – 26.02.2010 r.
Uruchomienie stanowiska do natryskiwania naddźwiękowego (HVOF)

2011

Wejście na europejski rynek energetyki zawodowej – realizacja zlecenia dla Babcock Borsig Steinmüller
GmbH

2012

Uruchomienie największego w Europie stanowiska do deponowania laserowego i rozpoczęcie
produkcji powłoki HIGHRESIST® 2-giej generacji dla Elektrowni Połaniec S.A. (GDF Suez)

2013

Uzyskanie patentu europejskiego na wynalazek „Railroad wheel with wear resistant flange”
Uzyskanie dopuszczenia UDT na wytwarzanie elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
Zakup kolejnego stanowiska laserowego i uruchomienie stanowiska do natrysku naddźwiękowego
nanoHVOF
Przyjęcie do Klastra Maszyn Górniczych
Przystąpienie do Śląskiego Klastra NANO
Podwyższenie kapitału zakładowego Plasma SYSTEM S.A. do 5,6 mln zł

11.2. Zwięzłe przedstawienie działalności prowadzonej przez Emitenta
Zgodnie ze Statutem oraz Polską Klasyfikacją Działalności, do przedmiotu działalności Emitenta w szczególności
należą:
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1.
2.
3.
4.
5.

PKD 25.11.Z
PKD 25.61.Z
PKD 25.62.Z
PKD 25.29.Z
PKD 25.50.Z

6.

PKD 25.99.Z

7.

PKD 29.32.Z

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PKD 33.11.Z
PKD 33.12.Z
PKD 33.13.Z
PKD 33.14.Z
PKD 33.20.Z
PKD 38.31.Z
PKD 38.32.Z
PKD 71.12.Z
PKD 71.20.B
PKD 72.11.Z
PKD 72.19.Z

19. PKD 74.10.Z
20. PKD 74.90.Z
21. PKD 77.39.Z
22. PKD 77.40.Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia
proszków,
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem
motocykli,
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
Naprawa i konserwacja maszyn,
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
Demontaż wyrobów zużytych,
Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
Pozostałe badania i analizy techniczne,
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych,
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane,
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim,

Plasma SYSTEM S.A. jest innowacyjnym, zaawansowanym technologicznie przedsiębiorstwem, specjalizującym
się w inżynierii powierzchni i technologiach laserowych. W swojej działalności wykorzystuje najnowocześniejsze
technologie deponowania laserowego powłok metalicznych i kompozytowych oraz nowoczesne technologie
natryskiwania cieplnego metodami naddźwiękową, plazmową, płomieniową i łukową oraz nowoczesną
technologią nanoHVOF.
Stosowanie zaawansowanych technologii natryskiwania cieplnego i deponowania laserowego pozwala na pełne
odtworzenie własności użytkowych zużytych lub uszkodzonych części maszyn i urządzeń oraz zwiększenie ich
trwałości. Wytwarzanie funkcjonalnych warstw wierzchnich 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.
Wprowadzanie najnowocześniejszych technologii laserowych w zakresie wytwarzania funkcjonalnych warstw
wierzchnich pozwala na zwiększenie zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych oraz zmniejszenie ich
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materiało- i energochłonności kilkakrotnie w stosunku do klasycznych metod natryskiwania cieplnego. Ich
efektem jest znaczne podniesienie jakości i konkurencyjności oferowanych produktów. Wykorzystanie energii
skoncentrowanej wiązki światła pozwala na wykonanie wysokiej jakości całkowicie szczelnych warstw
wierzchnich o dowolnej grubości z większości znanych nowoczesnych materiałów metalowych, cermetalowych
i kompozytowych o trwałym metalurgicznym powiązaniu z materiałem podłoża. Jednocześnie strefa wpływu
ciepła jest bardzo wąska, następuje zminimalizowanie naprężeń cieplnych, co praktycznie eliminuje
odkształcenia typowe dla procesów klasycznego napawania. Proces można automatyzować a wykorzystanie
robotów umożliwia nakładanie powłok o wysokiej jakości i powtarzalności na elementy o złożonych kształtach.
Precyzja procesu powoduje, że często nie jest wymagana dodatkowa obróbka wykańczająca warstw
wierzchnich.
Spółka w ostatnich latach osiąga bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży. Wytwarzanie funkcjonalnych warstw
wierzchnich na częściach maszyn i urządzeń jest bardzo atrakcyjną usługą stanowiącą konkurencję dla drogich
części zamiennych, na którą szybko wzrasta zapotrzebowanie. Uzyskany równocześnie wzrost trwałości
elementów przekłada się na wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń oraz zwiększenie
dyspozycyjności całych linii produkcyjnych.
Głównymi odbiorcami produktów i usług Emitenta (ponad 50 % przychodów) są firmy związane z branżą
energetyczną (producenci urządzeń energetycznych i energetyka zawodowa), hutnictwo, przemysł maszynowy
i wydobywczy.
Nowoczesne technologie natryskiwania cieplnego i deponowania laserowego 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.
Odbiorcy produktów i usług Emitenta w branży energetycznej, to duże elektrownie i elektrociepłownie
oraz firmy produkujące kotły i inne urządzenia energetyczne.
Sektor energetyczny jest atrakcyjnym rynkiem. Na popyt w branży istotnie wpływają dyrektywy europejskie
oraz umowy międzynarodowe dotyczące ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie redukcji emisji NOx i CO2,
zagospodarowania odpadów i produkcji 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 laserowe mają na celu
znaczącą dywersyfikację odbiorców 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. Przewagę konkurencyjną ma
zapewnić Emitentowi realizacja strategii wykorzystania niszy wyzwań technologicznych w obszarze inżynierii
powierzchni, których rozwiązanie zapewnia Spółce lub jej klientom uzyskanie znaczących korzyści
ekonomicznych dzięki istotnej i trwałej poprawie pozycji konkurencyjnej.
Poniższa tabela przedstawia przychody Emitenta (narastająco w okresach kwartalnych) w latach 2010, 2011 i
2012 oraz pierwszego kwartału 2013 roku:
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Dane kwartalne
w tys. PLN
(narastająco w
okresach)
Sektor: ENERGETYKA
Sektor: Pozostałe
RAZEM
Przychody ze sprzedaż. i
zrównane z nimi

2010
1Q

2Q

2011
1Q

2012

2013

3Q

4Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

147

645

2092

3762

383

1090

2043

3361

1687

4569

10939

15441

1Q
4961

2186

3900

5634

7160

1873

4535

7000

9850

2872

5951

8355

11855

1785

2333

4545

7726

10922

2256

5625

9043

13211

4559

10520

19294

27296

6746

Zgodnie z opublikowaną prognozą zakłada się, że zysk netto na koniec roku wyniesie 4,0 mln PLN.

Na poniższym diagramie zaprezentowano zasady współpracy, zakres działalności i niektórych klientów
Emitenta:
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Kontrakty Plasma SYSTEM S.A.
Energetyka
ok. 55 % sprzedaży

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

Powłoki antyerozyjne
i antykorozyjne.

Niektóre z firm dla których Spółka wykonała usługi w
latach 2007-2013:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1.
−
−
−
−
−
−
−
−

Babcock Borsig Steinmüller (dla PGE GiEK S.A.
Elektrownia Bełchatów)
GDF SUEZ Elektrownia Połaniec S.A.
Vattenfall Heat Poland S.A.
EDF Elektrownia Rybnik S.A.
Foster Wheeler Energia Sp. z o.o.
PGE
o Elektrownia Opole S.A.
o Elektrownia Turów S.A.
PAK Elektrownia Adamów S.A.
Dalkia Łódź S.A.
PKE S.A.
o El. Siersza
o El. Łaziska
o EC Bielsko-Biała Północ
o EC Katowice
Elektrownia Kozienice S.A.
EC Będzin S.A. (inwestor strategiczny - envia
Mitteldeutsche Energie AG)
TAURON EC Tychy S.A.
ZREW Warszawa S.A.
ZRE Kraków
ZRE Lublin
Fawent S.A.

Produkcja i regeneracja części
maszyn i urządzeń.

Stała

Zlecenia

kooperacja

jednostkowe

ok. 65 %

ok. 35 %

1. Wykorzystanie niszy
wyzwań
technologicznych –
dostarczanie klientom
wartości dodanej w
oparciu o technologie
laserowe.
2.Outsourcing laserowy
dla stałych klientów –
produkcja seryjna
nowych elementów z
wykorzystaniem
technologii laserowych

Usługi regeneracji
wynikające z awarii,
usterek maszyn i
urządzeń, które często
zamieniają się w stałą
kooperację
formy, duże narzędzia,
matryce, drogie i
skomplikowane
elementy

Wybrane firmy dla których Spółka wykonała usługi w
2007-2013:
- Arcellor Mittal Poland S.A.
- CMC Zawiercie S.A.
- Huta Bankowa Sp. z o.o.
- HUTMEN S.A.
- ZM Silesia S.A.
- GUARDIAN Sp. z o.o.
- SAINT-GOBAIN GLASS Polska Sp. z o.o.
- BUMAR ŁABĘDY S.A.
- BUMECH Sp. z o.o.
- DAMEL S.A.
- Fabryka Elektrofiltrów „ELWO” S.A.
- Fabryka Maszyn FAMUR S.A.
- Fabryka Wentylatorów FAWENT S.A.
- ORLEN WIR Sp. z o.o.
- Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
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11.3. Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta

Lp

Akcjonariusz

% udział w
kapitale
zakładowym

Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu

1.406.000
264.168
233.524
146.100

50,21 %
9,44%
8,34%
5,22%

1.406.000
264.168
233.524
146.100

% udział w ogólnej
liczbie głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
50,21 %
9,44%
8,34%
5,22 %

750.208

26,79 %

750.208

26,79 %

2.800.000

100,00 %

2.800.000

100,00 %

Liczba akcji

1
2
3
4
5

SYSTEM S.A.
TFI ALLIANZ POLSKA S.A.
Aviva Investors FIO
NOBLE FUNDS TFI S.A.
Pozostali akcjonariusze
posiadający mniej niż 5% akcji
każdy
RAZEM
Źródło: Emitent

12. Informacje dodatkowe
12.1. Kapitał zakładowy oraz dokumenty korporacyjne Emitenta udostępnione do wglądu
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.600.000 zł
i dzieli się na 2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł każda, w tym na:
a.

500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A,

b. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B,
c.

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Dokumenty korporacyjne Emitenta dostępne są na stronie internetowej Emitenta: www.plasmasystem.pl
(zakładka Relacje inwestorskie – Władze i dokumenty).

12.2. Wskazanie miejsca udostępnienia dokumentów
Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny dla instrumentów tego
samego rodzaju co instrumenty finansowe objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym to dokument
informacyjny obejmujący wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii C. Dokument ten został
sporządzony na dzień 17 lutego 2010 r. i został udostępniony na stronach internetowych:


Emitenta - www.plasmasystem.pl



Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - www.newconnect.pl

Okresowe raporty finansowe Emitenta podawane są do publicznej wiadomości poprzez system Elektronicznej
Bazy Informacji (EBI) i dostępne na stronie internetowej rynku NewConnect - www.newconnect.pl oraz stronie internetowej Emitenta - www.plasmasystem.pl - (zakładka Relacje inwestorskie)
wraz z harmonogramem ich publikacji.
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13. Załączniki
13.1. Odpis aktualny Emitenta z KRS
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13.2. Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
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13.3. Definicje i objaśnienia skrótów
Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych
KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Kodeks spółek handlowych, KSH
Komisja, KNF
KRS
NWZ, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
NC, NewConnect, rynek NewConnect

Spółka, Plasma SYSTEM S.A., Emitent
PLN, zł, złoty
Dokument Informacyjny, Dokument
Regulamin ASO, Regulamin NewConnect

Rynek NewConnect, NewConnect, Alternatywny
System Obrotu, ASO

Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki
Ustawa o KRS
Ustawa o obrocie, Ustawa o obrocie
instrumentami finansowymi
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie publicznej

Ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od czynności
cywilnoprawnych
Ustawa o podatku od spadków i darowizn
Ustawa o rachunkowości
VAT
WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, Walne
Zgromadzenie Spółki
Zarząd Giełdy
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Rejestr Sądowy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka
Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
Alternatywny System Obrotu w rozumieniu ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect
Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach
Śląskich
złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Niniejszy jedynie prawnie wiążący dokument sporządzony
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu ASO
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony
Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z
późn. zm.)
Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2)
Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
działający od 30 sierpnia 2007 r.
Statut Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w
Siemianowicach Śląskich
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn.
zm.)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
Podatek od towarów i usług
Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zarząd Plasma SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w
Siemianowicach Śląskich
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