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WSTĘP  

 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

1.1 Emitent 

Firma Spółki AGROMEP S.A. 

Siedziba, adres ul. Gostyńska 71,  64-000  Kościan 

Numer telefon +48 65 511 09 09 

Numer faksu +48 65 511 09 08 

Adres strony internetowej www.agromep.pl 

Adres poczty elektronicznej agromep@agromep.pl 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Nr KRS 0000477311 

REGON 300-28-36-32 

NIP 698-17-36-398 

1.2 Autoryzowany Doradca 

Firma Spółki Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

Siedziba, adres ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań 

Numer telefonu +48 61 62 51 100 

Numer faksu +48 61 62 51 101 

Adres strony internetowej www.grantthornton.pl  

Adres poczty elektronicznej AutoryzowanyDoradca@pl.gt.com  

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Nr KRS 0000369868 

REGON 301-59-11-00 

NIP 778-14-76-013 
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1.3 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 
wprowadzanych jest:  

 760.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 
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1 Czynniki ryzyka 

Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Emitenta inwestorzy powinni mieć na uwadze 

przedstawione poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych 

częściach Dokumentu Informacyjnego. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które 

mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą pojawić się 

zarówno czynniki ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. o charakterze losowym, 

jak również czynniki ryzyka, które na dzień dzisiejszy nie są istotne, ale mogą okazać się istotne 

w przyszłości. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej 

czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta 

działalność, jego sytuację finansową, a także wyniki prowadzonej działalności oraz kształtowanie 

się rynkowego kursu akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poniżej, inwestowanie w akcje 

Emitenta wiąże się również z ryzykami właściwymi dla inwestycji w instrumenty rynku 

kapitałowego. 

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się 

prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. Inwestor decydujący się nabyć 

akcje Spółki powinien rozumieć ryzyka związane z taką inwestycją i być w stanie ponieść stratę 

części lub całości zainwestowanych środków. 

1.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

  

1.1.1 Ryzyko związane ze zmianą dopłat unijnych do zakupu/leasingu maszyn 

rolniczych 

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, rolnicy mają możliwość skorzystania z pomocy w 

postaci dopłat z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dopłaty unijne do zakupu nowych 

maszyn i sprzętu rolniczego w znacznym stopniu podziałały stymulująco na popyt na rynku, oraz 

umożliwiły rolnikom zakup sprzętu zaawansowanego technologicznie. Obecny program 

dofinansowań wygasa w 2013 roku. Na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczy środki 

określone w nowym budżecie, który jeszcze nie został oficjalnie zatwierdzony. Może się okazać, 

że środki przeznaczone na dopłaty do maszyn rolniczych w następnych latach będą mniejsze niż 

dotychczas, co znajdzie swoje odbicie w przychodach ze sprzedaży przedsiębiorstw działających 

w segmencie sprzętu rolniczego. W poprzednich latach Polska była najlepszym dysponentem 

środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich wśród nowoprzyjętych krajów unijnych. 

Daje to podstawy do założenia, że środki przyznane Polsce w ramach nowej tury dofinansowań, 

będą niemniejsze niż w latach poprzednich. Ustalenia, które zapadły na ostatnim szczycie Unii 

Europejskiej, przewidują dla Polski kwotę 28,6 mld euro. To o 1,6 mld więcej niż na lata 2007-

2013, jednak budżet unijny nie został jeszcze zatwierdzony przez Parlament Europejski. 
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Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że wielkość dopłat unijnych na lata 2014-2020 w kwestii 

maszyn rolnicznych ulegnie zmniejszeniu, co może istotnie wpłynąć na zmniejszenie popytu na 

towary oferowane przez Emitenta. 

1.1.2 Ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi 

Charakterystyka podstawowej działalności Emitenta związanej ze sprzedażą maszyn rolniczych 

niesie za sobą konieczność utrzymywania wysokiego zatowarowania punktów sprzedaży. Wiąże 

się to z wystawieniem majątku o znacznej wartości na działanie czynników losowych takich jak 

pożar czy kradzież. Utrata maszyn będących na stanie, nie tylko prowadzi do bardzo dużych strat, 

ale może też uniemożliwić przez jakiś czas prowadzenie działalności. Ponadto kluczowe dla 

działalności dodatkowej Emitenta związanej z prowadzeniem przychodni rechabilitacyjnej 

„Terapia” oraz ośrodka „Beskidek” są budynki, oraz zgromadzone w nich środki trwałe. W 

przypadku zdarzeń losowych takich jak pożar czy podtopienie, Spółka nie będzie mogła przez 

jakiś czas prowadzić działalności rehabilitacyjnej czy turystycznej. Emitent ogranicza ryzyko 

związane z czynnikami losowymi, ubezpieczając towary oraz nieruchomości zarówno od 

kradzieży jak i innych zdarzeń losowych. 

1.1.3 Ryzyko związane z konkurencją  

Rynek maszyn rolniczych w Wielkopolsce jest silnie konkurencyjny. Rolnik poszukujący nowej 

maszyny ceni sobie przede wszystkim geograficzną bliskość dystrybutora, podejście handlowe, 

wiarygodność oraz profesjonalne doradztwo przy wyborze sprzętu. Poza tym, rolnicy cenią 

możliwość obejrzenia maszyny na miejscu oraz jej wypróbowania, co wymaga szerokiego 

zatowarowania punktów handlowych. W celu zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej, 

handlowcy Emitenta na bieżąco przechodzą szkolenia dotyczące zarówno płaszczyzny handlowej 

jak i technicznej oferowanych towarów. Dzięki bardzo dobrej współpracy z dostawcami, 

Agromep jest w stanie zapewnić duży wybór maszyn i szerokie zatowarowania punktów 

handlowych. Emitent jest jednym z największych dealererów sprzętu rolniczego w powiecie 

kościańskim oraz gostyńskim, co zapewnia silną pozycję na rynku. Należy jednak mieć na uwadze 

ryzyko związane z konkurencją, która działając w swoim interesie może negatywnie wpłynąć na 

działalność Emitenta. 

 

Konkurencja w obszarze świadczeń rehabilitacyjnych w regionie, w którym Emitent prowadzi 

działalność, nie jest duża. Gabinety rehabilitacyjne „Terapia” są jedynym w okolicy tak dobrze 

zaopatrzonym ośrodkiem prowadzącym świadczenia prywatne. Najbliższy konkurent, którym jest 

szpital w Kościanie, świadczy jedynie usługi na podstawie kontraktu zawartego z NFZ. Z tego 

powodu „Terapia” stanowi istotne źródło podaży kompleksowych usług rehabilitacyjnych dla 

pacjentów z okolic Kościana, którzy nie chcą lub nie mogą czekać w kolejkach do placówek 

publicznych. Należy również mieć na uwadze ryzyko związane z pojawieniem się nowych 

placówek. 
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Szczyrk jest jednym z popularniejszych kurortów zimowych w Polsce. Konkurencja w branży 

hotelarskiej jest tam bardzo silna, zwłaszcza w okresie letnim i zimowym. Ośrodek Szkoleniowo - 

Wypoczynkowy „Beskidek” wyróżnia się na tle konkurencji zwłaszcza dogodnym położeniem dla 

turystów uprawiających sporty zimowe, jak i własnym stokiem narciarskim do nauki jazdy na 

nartach. Dodatkowo modernizacja budynku, przeprowadzona częściowo ze środków unijnych, 

pozwoli na podwyższenie standardu ośrodka, co z kolei może istotnie przełożyć się na większe 

zainteresowanie turystów. Ryzyko działalności należy upatrywać w tym, że turyści wybiorą inne 

ośrodki na miejsce swojego wypoczynku, jednak z uwagi na dużą liczbę przyjezdnych, lokalizację 

„Beskidka” i wyciąg narciarski, ryzyko to jest ograniczone.  

1.1.4 Ryzyko związane ze współpracą z NFZ 

Podpisany przez Emitenta kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia niesie za sobą między 

innymi ryzyko kar umownych. Zgodnie z obecnie obowiązującą umową, Spółka może otrzymać 

kary umowne, które nakładane są w przypadku: 

 niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie 

świadczeniodawcy, 

 wystawiania recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, 

 wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami 

ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części osobom 

nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych. 

Kwoty kar umownych uzależnione są od kwoty na jaką zawarta jest umowa z NFZ, przy czym 

łączna kwota kar umownych nałożonych w okresie obowiązywania umowy nie może przekraczać 

4 % kwoty zobowiązania Funduszu wynikającego z umowy wobec świadczeniodawcy. 

Zarząd Emitenta zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zdarzenia mogące wpłynąć na 

nałożenie na Spółkę kary umownej nie miały miejsca. Ponadto dokłada wszelkich starań 

mających na celu utrzymanie współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w przyszłości, co 

zdaniem Emitenta neutralizuje ryzyko rozwiązania kontraktu w przyszłości. 

 

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia został podpisany na okres 5 lat, co wiąże się 

również z ryzykiem nieprzedłużenia kontraktu po jego zakończeniu. Nieprzedłużenie kontraktu 

może wpłynąć na spadek przychodów ze sprzedaży usług rehabilitacyjnych Emitenta w 

przyszłości. 

 

1.1.5 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży i uzależnieniem od warunków 

pogodowych 

Sektor rolniczy jest silnie związany z sezonowością, która może powodować wahania 

przychodów w branżach bezpośrednio powiązanych z działalnością rolniczą. Największa 

aktywność rolników, zwłaszcza w zakresie hodowli roślinnej przypada na okres żniw, występujący 
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w lipcu i sierpniu. Dodatkowo rolnicy uzależnieni są od warunków pogodowych, przedłużająca 

się zima, susza, czy zbyt obfite opady mogą zahamować aktywność rolniczą. Tak silna 

sezonowość i narażenie na warunki pogodowe może mieć silny wpływ na działalność 

przedsiębiorstw, dla których rolnicy stanowią główne źródło popytu, w tym Emitenta. W 

przypadku Emitenta, omawiane ryzyko jest ograniczane przez umowy o dofinansowanie z 

PROW, które zobowiązują rolników do zakupu maszyn w określonych ramach czasowych. Poza 

tym, rolnicy muszą dokonać zakupu maszyn zanim będą one niezbędne, ze względu na okres 

realizacji zamówienia, który może wynosić nawet do 3 miesięcy.  

 

Sezonowość ma znaczny wpływ na wyniki w branży turystycznej. Ośrodki turystyczne działające 

w obszarach górskich notują wzmożony ruch w okresie letnim i zimowym, natomiast słabsze 

wykorzystanie jest charakterystyczne dla okresu wiosennego i na jesień. Wyjątek stanowią tutaj 

tzw. „długie weekendy”. Spółka ogranicza ryzyko związane z sezonowością ruchu turystycznego 

oferując usługi organizacji szkoleń i konferencji oraz prowadząc turnusy rehabilitacyjne. Pomaga 

to utrzymać wykorzystanie ośrodka nawet w okresach słabej aktywności turystycznej. 

 

Dodatkowo Spółka prowadzi działalność rehabilitacyjną, która nie jest narażona na sezonowość i 

zmiany warunków pogodowych. Gabinety rehabilitacji „Terapia” stanowią źródło stałego 

przychodu przez wszystkie okresy w roku. 

 

1.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

1.2.1 Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Spółka posiada kluczowych pracowników w obszarach sprzedaży maszyn rolniczych oraz usług 

rehabilitacyjnych. Utrata doświadczonych przedstawicieli handlowych, którzy bardzo dobrze 

znają swoich klientów, może spowodować utratę zaufania rolników. Dodatkowo niedoświadczeni 

pracownicy nie będą w stanie doradzić klientom w kwestii zakupu sprzętu na takim poziomie jak 

doświadczeni handlowcy. Poza handlowcami, cenny kapitał stanowią wysoko wykwalifikowani 

rehabilitanci. Posiadanie renomowanych pracowników jest kluczowe dla odniesienia sukcesu na 

rynku zdrowia, a dodatkowo obniża ryzyko błędów medycznych. Należy również zwrócić uwagę 

na małą liczbę wykwalifikowanego personelu medycznego na lokalnym rynku pracy. Utrata 

pracowników gabinetów rehabilitacji, może skutkować poważnymi utrudnieniami w 

funkcjonowaniu tego obszaru działalności Emitenta. W celu zatrzymania kluczowych 

pracowników Spółka prowadzi system premiowy oraz zaoferowała zasłużonym pracownikom 

akcje w Spółce. 

1.2.2 Ryzyko uzależnienia od kluczowych dostawców 

Przedsiębiorstwa uzależnione od jednego dostawcy mają znacznie słabszą pozycję na rynku i w 

przypadku rozwiązania współpracy, mogą zostać pozbawione kluczowego towaru. Taka sytuacja 
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niesie za sobą ryzyko znacznej utraty pozycji rynkowej, lub wręcz wstrzymania działalności do 

czasu znalezienia nowego dostawcy. Na rynku maszyn rolniczych działa wielu producentów, a ich 

produkty są zróżnicowane technologicznie i jakościowo. Ponadto, struktura dostawców Emitenta 

jest zdywersyfikowana, co pozwala zachować szeroki wachlarz towarów nawet w przypadku 

zerwania współpracy przez jednego z dostawców. Należy również nadmienić, że Agromep jest 

jednym z bardziej pożądanych dystrybutorów działających w regionie kościańsko-gostyńskim, co 

powoduje, że to producenci zabiegają o współpracę ze Spółką. Jak pokazuje przeszłość Spółka 

zmienia strukturę dostawców w zależności od potrzeb. Zatem ryzyko uzależnienia od danego 

dostawcy jest ograniczone. 

1.2.3 Ryzyko związane z postępem technologicznym w rolnictwie 

W związku z dużym naciskiem na wydajność oraz stopniowemu podnoszeniu się stopy życia na 

wsi, produkcja rolna staje się coraz bardziej zaawansowana technologicznie. Dla dystrybutorów 

sprzętu rolniczego, niesie to konieczność ciągłego dopasowywania oferty do wymagań klientów. 

Brak zaawansowanych technologicznie maszyn może doprowadzić do utraty najbardziej 

rentownych klientów, co może mieć długofalowy wpływ na wyniki finansowe Spółki. Agromep 

współpracuje z liderami technologicznymi w Polsce, co pozwala zawrzeć w ofercie Spółki 

najnowsze modele maszyn, oferujące najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne. 

Należy zwrócić uwagę, że nowoczesny sprzęt jest bardziej kosztowny, co znacznie ogranicza 

docelową grupę jego odbiorców wśród rolników indywidualnych. W celu zapewnienia sobie jak 

najszerszej grupy odbiorców, Emitent oferuje sprzęt w dwóch segmentach cenowych. 

1.2.4 Ryzyko związane z udzielaniem kredytów kupieckich 

Udzielanie kredytów kupieckich klientom indywidualnym w związku z prowadzoną sprzedażą 

maszyn rolniczych stwarza ryzyko powstawania opóźnień w ściąganiu należności, co prowadzi do 

obniżenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Spółka zdając sobie sprawę z zagrożeń 

płynących ze sprzedaży opartej na odroczonych płatnościach, wykorzystuje swoją silną pozycję 

na lokalnym rynku, prowadząc politykę opartą w znacznej mierze na płatnościach gotówkowych. 

Odbiór maszyn zawsze następuje po zaksięgowaniu wpłaty od rolników. Spółka prowadzi 

również sprzedaż ratalną, w ramach której odbiorcy mają możliwość spłaty 50% kwoty zakupu w 

ciągu 6 lub 12 miesięcy. Na podstawie danych historycznych można stwierdzić, że opóźnienia w 

płatnościach stanowi marginalny odsetek płatności klientów Emitenta. 

1.2.5 Ryzyko utraty kluczowych odbiorców 

W przypadku gdy duża część przychodów przedsiębiorstwa jest generowana przez jednego 

odbiorcę, kondycja finansowa przedsiębiorstwa jest uzależniona od warunków współpracy z 

kluczowym kontrahentem. W przypadku Emitenta największa część przychodów ze sprzedaży 

generowana jest przez indywidualnych klientów, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż maszyn 
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rolniczych (99%) jak i prowadzenie ośrodka wypoczynkowego „Beskidek”. Dodatkowo rolnicy 

cenią sobie kontakt ze sprzedawcą, doradztwo i nastawieni są na współpracę długoterminową. 

Spółka zapewnia też obsługę posprzedażową, obejmującą serwis oraz sprzedaż części 

zamiennych, co również pozwala na zatrzymanie dotychczasowych klientów. W przypadku 

gabinetów rehabilitacji prawie 75% przychodów stanowią usługi świadczone na rzecz Meprozet 

Kościan S.A. (dane za rok 2012). W przypadku rozwiązania współpracy z Meprozet, gabinety 

rehabilitacji mogą stać się nierentowne. Jednak mając na uwadze wieloletnią współpracę 

pomiędzy dwiema spółkami, oraz silną pozycję rynkową gabinetów „Terapia”, rozwiązanie 

umowy jest zdaniem Zarządu Spółki mało prawdopodobne. 

1.2.6 Ryzyko spadku marż handlowych 

Na rynkach silnie konkurencyjnych o małej ilości substytutów, często kluczowym obszarem 

konkurencji jest cena. Konkurencja cenowa może w efekcie doprowadzić do znacznego 

obniżenia rentowności działalności Emitenta. Klienci indywidualni na rynku maszyn rolniczych 

kierują się nie tylko ceną. Bardzo istotna jest współpraca, dostępność części i serwisu, a także 

doradztwo przy wyborze maszyny. Również turyści wybierający się w góry, w coraz mniejszym 

stopniu zwracają uwagę na ceny; coraz większe znaczenie ma infrastruktura i dodatkowe atrakcje 

oferowane przez ośrodek. Rynek usług rehabilitacyjnych z kolei jest znacznie bardziej narażony 

na spadki marż, ze względu na kontrakty z NFZ, przy zawieraniu których główną zmienną 

decyzyjną jest cena usługi. Jednak obecny kontrakt z NFZ będzie obowiązywał do końca 2016 

roku, co znacznie odsuwa w czasie ryzyko spadku cen na rynku. 

1.2.7 Ryzyko związane z zadłużeniem Emitenta 

Zadłużenie Emitenta może negatywnie wpłynąć na płynność Spółki, co będzie miało 

bezpośrednie przeniesienie na sytuację finansową i tempo rozwoju Emitenta. Obecnie 

najważniejszym składnikiem zobowiązań Agromep S.A. jest kredyt obrotowy na kwotę 

1.500.000,00 zł. Wykorzystanie kwoty kredytu wynosi około 97 % na dzień 30.09.2013 r. 

1.2.8 Ryzyko związane z błędami medycznymi 

Błędy medyczne mogą mieć duży wpływ na działalność rehabilitacyjną Spółki, zarówno biorąc 

pod uwagę bardzo wysokie odszkodowania, jak i utratę renomy bądź kluczowych pracowników. 

Pomimo że w historii działalności Emitenta błędy medyczne nie miały dotąd miejsca, Spółka i 

pracownicy korzystają z ubezpieczenia od błędów medycznych. 



 
 

© Grant Thornton  

 

15 

[181] 

 

1.2.9 Ryzyko związane ze współpracą z Meprozet Kościan S.A. 

Emitent jest powiązany organizacyjnie ze spółką Meprozet Kościan S.A., co zostało opisane w 

pkt. 4.6. Dokumentu Informacyjnego, a ponadto Meprozet Kościan S.A. jest akcjonariuszem 

Emitenta posiadającym 6,94% głosów na WZA. 

 

Łączne przychody Emitenta z tytułu produkcji i usług oraz usług rehabilitacyjnych na rzecz 

Meprozet Kościan stanowią prawie 23% przychodów Emitenta w 2012 r. Produkcja i sprzedaż 

detali metalowych wymagała inwestycji w specjalną infrastrukturę. Ponadto Emitent wynajmuje 

od Meprozet Kościan S.A. Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy „Beskidek”, w którym 

prowadzona jest działalność rekreacyjno – wypoczynkowa. Część pracowników Emitenta jest 

jednocześnie członkami organów Meprozet i na odwrót, co zostało opisane szczegółowo w pkt. 

4.6. Dokumentu Informacyjnego.  

 

W przypadku zerwania umowy przez Meprozet na świadczenie usług produkcji i sprzedaż detali 

metalowych lub umów na świadczenie usług rehabilitacyjnych, Emitent może utracić istotne 

źródła przychodów. Dodatkowo w przypadku wypowiedzenia umowy na wynajem Ośrodka 

Szkoleniowego - Wypoczynkowego „Beskidek”, Emitent nie będzie w stanie prowadzić 

działalności w tym Ośrodku.  

 

Ryzyko zerwania współpracy w zakresie produkcji i sprzedaż detali metalowych jest ograniczane 

przez przewagę konkurencyjną, jaką ma Agromep nad innymi podmiotami mogącymi świadczyć 

podobne usługi. Głównym elementem przewagi jest odległość geograficzna - elementy metalowe 

są wytwarzane w hali wynajmowanej od Meprozet, znajdującej się w tym samym miejscu co 

zakłady produkcyjne należące do Meprozetu. Umowa dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowo-

Szkoleniowego „Beskidek” została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2016 r., po której to 

dacie umowa zostanie przekształcona w umowę na czas nieokreślony. 

 

Powiązania osobowe istniejące pomiędzy obiema spółkami, niosą za sobą ryzyko stosowania 

nierynkowych cen na usługi świadczone przez Agromep. Kontrola przeprowadzona przez Urząd 

Kontroli Skarbowej, nie wykazała uchybień w zakresie stosowania przez Emitenta cen 

transferowych, a usługi świadczone na rzecz Meprozet Kościansą rentowne. 

1.2.10 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Akcje serii B uprawniają łącznie do wykonania 13,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Większościowy akcjonariusz, Janina Miszkiewicz, posiada akcje serii A oraz serii B uprawniające 

do wykonywania 79,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wpływ większościowego 

akcjonariusza jest więc znacznie silniejszy od pozostałych akcjonariuszy, co sprawia, że pozostali 

akcjonariusze mają ograniczony wpływ na sposób zarządzania i funkcjonowania Emitenta. 



 
 

© Grant Thornton  

 

16 

[181] 

 

1.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz inwestycją w instrumenty 

finansowe Emitenta 

1.3.1 Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji Emitenta 

Inwestorzy nabywający akcje Emitenta powinni być świadomi, że bezpośrednie inwestowanie w 

papiery wartościowe na rynku kapitałowym jest inwestycją podwyższonego ryzyka w stosunku do 

inwestycji w papiery skarbowe lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze 

względu na nieprzewidywalność zmian kursów akcji, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. 

W przypadku rynku NewConnect ryzyko to jest relatywnie większe w porównaniu do ryzyka 

ponoszonego na rynku regulowanym. Inwestorzy powinni mieć świadomość ryzyka związanego z 

płynnością walorów podlegających obrotowi w alternatywnym systemie co może mieć duże 

znaczenie w przypadku chęci kupna lub sprzedaży znacznych pakietów akcji. Ceny papierów 

wartościowych oraz wolumen obrotu mogą podlegać znacznym wahaniom w krótkim czasie. Nie 

można także wykluczyć poniesienia straty w wyniku niekorzystnych zmian cen papierów 

wartościowych i ich sprzedaży po cenie niższej niż wyniosła ich cena zakupu. 

1.3.2 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW Organizator Alternatywnego 

Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta na okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5 Regulaminu ASO: 

 na wniosek emitenta, 

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

Na podstawie § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez 

GPW, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników ASO, w 

przypadku:  

 rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 

lat od dnia pierwszego notowania, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie 

zwolnienia,  

 zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  

 skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców. 

Zgodnie z § 20 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW, 

GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi Emitenta z zastrzeżeniem § 9 ust. 2b tego regulaminu, do czasu zawarcia i wejścia w 

życie nowej umowy z Animatorem Rynku w przypadku:  

 

 rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku,  
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 zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku. 

 

Zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW przed podjęciem decyzji  

o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, GPW może zawiesić obrót tymi 

instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 

miesiące.  

 

Ponadto zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, jeżeli emitent nie 

przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale IV Regulaminu ASO, w 

szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17-17b, Organizator Alternatywnego 

Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:  

 

 upomnieć emitenta,  

 nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Zgodnie z § 17c ust. 2. Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, Organizator 

Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej 

może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie 

działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może 

zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na 

warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. 

 

Zgodnie z § 17c ust. 3. Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW 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 V tego Regulaminu, lub też nie wykonuje 

obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator 

Alternatywnego Systemu może: 

 

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

nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000 

zł, 

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

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

W przypadku nałożenia kary pieniężnej lub kary zawieszenia obrotu na podstawie § 17c ust. 3 pkt 

1) lub 2),  postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych emitenta jest wydawana jako 

sankcja za niewykonywanie przez emitenta obowiązków określonych w Regulaminie ASO, okres 

zawieszenia obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące. 
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Na podstawie art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi 

instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość 

zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa 

obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 

inwestorów, na żądanie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW jako organizator 

alternatywnego systemu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 

miesiąc.  

Emitent nie może wykluczyć, że któraś ze wskazanych powyżej sytuacji będzie miała 

zastosowanie do niego. Emitent będzie jednak niwelować to ryzyko poprzez stosowanie się do 

wszystkich postanowień stosownych przepisów prawa, w tym w szczególności Regulaminu ASO. 

 

1.3.3 Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO organizowanego przez GPW, Organizator 

Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w 

alternatywnym systemie: 

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

spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku  

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

kosztów postępowania, 

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 

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

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może 

nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) 

albo z dniem przekształcenia. 

 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO organizowanego przez GPW, Organizator 

Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym 

systemie: 

 w przypadkach określonych przepisami prawa, 

 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 
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 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. 

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu może 

nastąpić, zgodnie z Rozdziałem V Regulaminu ASO prowadzonego przez GPW, również w 

przypadku, gdy emitent nie wykonuje określonych obowiązków, do których należą m.in. 

obowiązki informacyjne, obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w ASO 

oraz obowiązek niezwłocznego informowania GPW o planach związanych z emitowaniem 

instrumentów finansowych, a zarazem Emitent nie wykonuje nałożonej na niego, w trybie § 17c 

ust. 1 Regulaminu ASO, 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 V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków 

nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 tegoż regulaminu.  

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami 

finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu 

obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub 

powodowałby naruszenie interesów inwestorów, GPW jako podmiot organizujący alternatywny 

system obrotu,  na żądanie KNF, ma obowiązek wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu. 

Emitent będzie prowadził działalność w taki sposób, aby zminimalizować ryzyka związane z 

wykluczeniem akcji z obrotu. 

1.3.4 Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za 

niewykonywanie obowiązków określonych przepisami prawa 

Niedopełnienie przez Emitenta obowiązku przekazania zawiadomienia w ciągu 14 dni od faktu 

wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych do ewidencji 

prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) może, zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. 

b Ustawy o ofercie publicznej, pociągać za sobą nałożenie przez KNF kary administracyjnej 

w postaci kary pieniężnej do wysokości 100 000 zł. 

KNF może również nałożyć inne kary administracyjne na Emitenta w przypadku niewykonania 

obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy oraz Ustawy o obrocie. 

Ponadto w przypadku określonym w §17c ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu organizowanego przez GPW S.A. (niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

informacyjnych określonych w Regulaminu ASO) Organizator obrotu może nałożyć na Emitent 

karę w wysokości do 50.000 zł.  

Emitent będzie niwelować to ryzyko poprzez stosowanie się do obowiązujących go przepisów 

prawa i regulaminów.  



 
 

© Grant Thornton  

 

20 

[181] 

 

1.3.5 Ryzyko wyceny instrumentów finansowych 

Obrót akcjami w Alternatywnym Systemie Obrotu wiąże się z ryzykiem zmienności ich kursu. 

Kurs kształtuje się pod wpływem relacji podaży i popytu, która jest wypadkową wielu czynników 

i skutkiem trudno przewidywalnych reakcji inwestorów. Notowania akcji Emitenta mogą 

znacznie odbiegać od ceny emisyjnej akcji. Może to wynikać z poprawy lub pogorszenia wyników 

działalności Emitenta, płynności na rynku NewConnect, ogólnej sytuacji na GPW, sytuacji na 

giełdach światowych oraz zmian czynników ekonomicznych i politycznych. Ponadto, może 

okazać się, że płynność akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu będzie niska, co 

wpłynie na ich płynność i w konsekwencji na sprzedaż po oczekiwanej przez Akcjonariusza 

cenie. Nie można więc zapewnić, że osoba, która nabędzie akcje Emitenta będzie mogła je zbyć 

w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 
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2 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie 
Informacyjnym  

2.1 Emitent  

Firma Spółki AGROMEP S.A. 

Siedziba, adres ul. Gostyńska 71, Kościan 64-000  Kościan 

Numer telefonu +48 65 511 09 09 

Numer faksu +48 65 511 09 08 

Adres strony 

internetowej 
www.agromep.pl 

Adres poczty 

elektronicznej 
agromep@agromep.pl 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział 
Gospodarczy - KRS 

Nr KRS 0000477311 

REGON 300-28-36-32 

NIP 698-17-36-398 

 

W imieniu Emitenta występują: 

 Michał Lichaj - Prezes Zarządu 

 Łukasz Miszkiewicz – Członek Zarządu 

 

Emitent jest odpowiedzialny za całość informacji zamieszczonych w niniejszym Dokumencie 

Informacyjnym. 

http://www.agromep.pl/
mailto:agromep@agromep.pl
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2.1.1 Oświadczenie Emitenta 
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2.2   Autoryzowany Doradca 

Firma Spółki Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k. 

Siedziba, adres Poznań, Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań 

Numer telefonu +48 61 62 51 100 

Numer faksu +48 61 62 51 101 

Adres strony internetowej www.grantthornton.pl 

Adres poczty elektronicznej AutoryzowanyDoradca@pl.gt.com 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Nr KRS 0000369868 

REGON 301591100 

NIP 778-14-76-013 

 

W imieniu Autoryzowanego Doradcy występuje pan Maciej Richter – Partner Zarządzający 

Departamentem Doradztwa Gospodarczego Grant Thornton. 

 

Autoryzowany Doradca jest odpowiedzialny za całość informacji zamieszczonych w niniejszym 

Dokumencie Informacyjnym. 
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2.2.1 Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 
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3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do 
alternatywnego systemu obrotu 

 

3.1 Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów 

finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich 

ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz 

zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

3.1.1 Określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu wprowadzane jest: 

 760.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

Akcje serii B zostały pokryte wkładami pieniężnymi. 

Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za jedną 

akcję. 

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych na NewConnect wynosi 

760.000,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

3.1.2 Uprzywilejowanie oraz zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe związane 

z instrumentami finansowymi Emitenta 

Akcje serii B Emitenta, które są przedmiotem wprowadzania do Alternatywnego Systemu Obrotu 

nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351–353 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030) (dalej zwana: „KSH”). 

Z wprowadzanymi do Alternatywnego Systemu Obrotu akcjami Emitenta nie są związane 

świadczenia dodatkowe ani zabezpieczenia. 

   

about:blankAKT%5b%5dBASIC.260657781
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3.1.3 Ograniczenia w zakresie przenoszenia praw z instrumentów finansowych 

Emitenta 

Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i opisują stan prawny na 

dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. Powoduje to, że inwestorzy powinni zapoznać 

się ze stosownymi przepisami, a ponadto zasięgnąć opinii wybranych przez siebie doradców 

prawnych we wszystkich sprawach związanych z posiadaniem Akcji, ich nabywaniem oraz 

rozporządzaniem nimi. 

(1) ograniczenia wynikające z umów cywilnoprawnych 

Akcje serii A znajdujące się w posiadaniu pierwotnych właścicieli Emitenta Pani Janiny 

Miszkiewicz oraz Pana Michała Lichaja są objęte ograniczeniem zbywalności akcji typu lock up 

(opisanym w pkt. 4.17). 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie zostały zawarte żadne umowy cywilnoprawne, na 

podstawie których przenoszenie praw z akcji serii B jest lub będzie ograniczone. 

(2) ograniczenia wynikające ze statutu Emitenta 

Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zbywalności akcji. 

(3) ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie 

kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także 

z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. 

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców. 

Rozporządzenie zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, 

a więc obejmujących przedsiębiorców i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone 

progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej 

zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają 

zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

 zawarciu umowy, 

 ogłoszeniu publicznej oferty, 

 przejęciu większościowego udziału. 
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Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie komentowanego rozporządzenia można 

również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorcy posiadają wstępny zamiar w zakresie 

dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

Koncentracja stanowi koncentrację o wymiarze wspólnotowym, gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

wynosi więcej niż 5.000.000.000,00 euro, oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000,00 euro, 

chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie 

trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym 

samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorców ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:  

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

wynosi więcej niż 2.500.000.000,00 euro, 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 euro, 

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 euro, z 

czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

wynosi więcej niż 25.000.000,00 euro, oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę 

Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 euro, 

chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie 

trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 

(4) obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Obowiązek zawiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego o transakcjach związanych z akcjami 

Emitenta 

Emitent jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie Publicznej, 

w konsekwencji nabywanie i zbywanie Akcji Emitenta podlega w szczególności obowiązkom 

ustawowym wskazanym poniżej. 
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Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie publicznej, każdy kto: 

 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, 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz 

przedmiotową spółkę publiczną nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym 

dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się o tym dowiedzieć. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie, obowiązek dokonania 

zawiadomienia, o którym mowa powyżej powstaje również w przypadku: 

 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 

1 % ogólnej liczby głosów. 

Zgodnie z 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: 

 zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,  

 nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe 

prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,  

 pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

Zgodnie z postanowieniami art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, zawiadomienie powinno zawierać 

informacje o:  

 dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie,  

 liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w 

ogólnej liczbie głosów, 

 liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 

spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 

głosów, 

 informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w 

okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w 
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przypadku, gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub 

przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, 

akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych 

od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz tę 

spółkę (art. 69 ust. 5 Ustawy o Ofercie), 

 podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających 

akcje spółki, 

 osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie (tj. osobach 

trzecich, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu). 

 W przypadku podmiotu, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby 

głosów w związku z zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,  

 nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe 

prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,  

 pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej 

zawiadomienie zawiera również informacje o: 

 liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz 

instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, 

 dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, 

 dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również, 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. 

Na mocy postanowień art. 89 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz nie może 

wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub 

innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem 

obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72 Ustawy o Ofercie. Prawo głosu 

z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 1, nie jest 

uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, 

z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 

zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje 
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w wykonaniu umowy, o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 

2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871 

z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 

 podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby 

głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w 

związku z akcjami spółki publicznej, 

 na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 

danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku 

z posiadaniem akcji łącznie przez: (i) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to 

samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, (ii) inne fundusze inwestycyjne utworzone 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, 

 również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem 

akcji: (i) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego 

podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których 

mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi; (ii) w ramach 

wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami 

Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych 

– w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z 

których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać 

prawo głosu na walnym zgromadzeniu, (iii) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot 

zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa 

głosu, 

 również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym 

zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki 

publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do 

sposobu głosowania, 

 również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie 

dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania 

na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko 

jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie 

tych obowiązków, 

 na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w powyżej, posiadając 

akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie 

danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 
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W przypadkach wskazanych powyżej, a odnoszących się do ww. porozumienia, obowiązki mogą 

być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Istnienie porozumienia, o którym mowa powyżej, domniemywa się w przypadku posiadania akcji 

spółki publicznej przez: (i) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz 

powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia, opieki i kurateli; (ii) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

(iii) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 

wartościowych; (iv) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami). 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

 po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego 

podmioty zależne, 

 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu art. 87 

ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych 

pełnomocnictwem, 

 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich praw głosu 

jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Przymusowy wykup akcji (squeeze out) 

Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie akcjonariuszowi Emitenta, który samodzielnie lub wspólnie 

z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi 

stronami zawartego z nim porozumienia w sprawie nabywania przez te podmioty akcji Emitenta 

lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec 

Emitenta, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, 

w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od 

pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Przymusowy odkup akcji (sell out) 

W świetle art. 83 Ustawy o Ofercie akcjonariusz Emitenta może zażądać wykupienia posiadanych 

przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym 

nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza, a w przypadku 

gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów nie została 

przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w Ustawie o Ofercie, termin na 

złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz Emitenta, który może żądać wykupienia 

posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 

dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza.  
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Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub 

przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, 

w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa 

również solidarnie na każdej ze stron porozumienia w sprawie nabywania przez członków tego 

porozumienia akcji Emitenta lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

prowadzenia trwałej polityki wobec Emitenta, o ile członkowie tego porozumienia posiadają 

wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 

(5) obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym 

w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. 

Na podstawie 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi zakazy i wymogi określone w art. 156 - 160 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi (o których będzie mowa dalej) odnoszą się zarówno do instrumentów 

dopuszczonych do obrotu, jak i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 

na rynku regulowanym oraz do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego 

systemu obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie.  

Zgodnie z art. 154 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi informacją poufną jest 

określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 

kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo 

nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej 

wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 

finansowych, przy czym dana informacja: 

 jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, 

które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w 

wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych 

okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę 

powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych;  

 mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę 

lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych 

instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy 

podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora;  

 w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących 

instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została 

przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich 
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dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych powyżej.  

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa podmioty obowiązane do 

niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami wskazanego artykułu:  

 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, w szczególności:  

o 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  

o akcjonariusze spółki publicznej, 

o osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa powyżej, w podmiocie 

zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów 

finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo 

pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 

o podobnym charakterze, lub 

o maklerzy lub doradcy,  

 osoby posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa lub posiadające 

informację poufną pozyskaną w inny sposób, które przy dołożeniu należytej staranności 

mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna,  

nie mogą wykorzystywać ani ujawniać takiej informacji, a także udzielać rekomendacji lub 

nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów 

finansowych, których dotyczy ta informacja.  

W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, w art. 156 ust. 

3, rozszerza zakaz wykorzystywania informacji poufnej, o którym mowa w art. 156 ust. 1 Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi 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 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 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 
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dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub 

mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są: 

 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 

 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 powyżej w pkt 1, 

 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 

 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 powyżej w pkt 3. 

Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 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, jednego lub kilku instrumentów finansowych lub nabywania albo 

zbywania instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub 

wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.  

Nabywanie lub zbywanie akcji w trakcie okresów zamkniętych 

Art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że osoby wymienione 

w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a (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) 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 o obrocie 

instrumentami finansowymi 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;  
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 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 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:  

 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,  

 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,  

 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,  
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 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,  

 w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru,  

 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:  

 wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego 

prokurentami,  

 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, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

Zakaz manipulacji  

Zgodnie z art. 39 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi zakazana jest manipulacja 

instrumentem finansowym, którą stanowi:  

 składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w 

błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego, chyba że 

powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie 

naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym,  

 składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne 

ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, chyba że powody tych 

działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły 

przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym,  

 składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków 

prawnych niż te, dla osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność 

prawna,  
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 rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, lub w inny 

sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub 

mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych przez dziennikarza – 

jeżeli nie działał z zachowaniem należytej staranności zawodowej albo jeżeli uzyskał z 

rozpowszechniania takich informacji bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową lub 

osobistą dla siebie lub innej osoby, nawet działając z zachowaniem tej staranności, albo 

przez inną osobę – jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się 

dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd,  

 składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestników 

rynku w błąd albo wykorzystanie ich błędu, co do ceny instrumentów finansowych,  

 zapewnianie kontroli nad popytem lub podażą instrumentu finansowego z naruszeniem 

zasad uczciwego obrotu lub w sposób powodujący bezpośrednie lub pośrednie ustalanie 

cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,  

 nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań 

powodujące wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie 

ceny ustalonej na tym etapie notowań,  

 uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów 

finansowych lub ich emitentów wyrażanych w środkach masowego przekazu w sposób 

okazjonalny lub regularny, na cenę posiadanych instrumentów finansowych, jeśli nie 

został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt interesu.  

Zgodnie z art. 183 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi kto dokonuje manipulacji 

podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo 

obu tym karom łącznie. Kto wchodzi w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację 

podlega grzywnie do 2.000.000 zł. 

(6) ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Kontrola koncentracji 

Na podstawie art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, na przedsiębiorców 

nałożony został obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, w przypadku gdy łączny światowy obrót przedsiębiorców 

biorących udział w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru 

przekracza równowartość 1.000.000.000,00 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, 

poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000,00 euro. 
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Zgodnie z art. 16 Ustawy o ochronie 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 a także obrót zarówno 

przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych. 

Wartość euro podlega przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok 

zgłoszenia zamiaru koncentracji.  

Na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia 

dotyczy zamiaru: 

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

 przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, 

całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej 

kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 

przedsiębiorców; 

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

 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 10.000.000,00 euro. 

Ponadto, w świetle art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie 

koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę 

dominującego. 

W rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie 

się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, 

które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub 

faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców. 

Zgodnie z treścią art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu 

zamiar koncentracji: 

 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; 

 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 
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udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed 

upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do 

dywidendy, lub 

o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub 

części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

 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; 

 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; 

 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:  

 wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

 przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 

2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

 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, 

 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. 

Zgodnie z 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. 

Zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie 

ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, na 

podstawie art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wydaje Prezes Urzędu 
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Ochrony Konkurencji i Konsumentów w drodze decyzji. 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: 

 zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców; 

 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 nadzorczego jednego lub kilku 

przedsiębiorców; 

 udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Ponadto, zgodnie z art. 19 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. 

W świetle art. 20 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku 

której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 

umocnienie pozycji dominującej na rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu 

koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego 

lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, 

zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 

Sankcje za naruszanie przepisów dotyczących koncentracji 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może uchylić wydane decyzje, jeżeli 

zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy 

uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji 

warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku 

nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, 

w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać 

w szczególności: 

 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

 zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

 zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 

przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną 

kontrolę,  
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z zastrzeżeniem że decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania 

koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 106 Ustawy o ochronie 

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 50.000.000,00 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, a także jeżeli nie udzielił informacji na podstawie art. 19 ust. 3 Ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów lub udzielił informacji nieprawdziwych lub 

wprowadzających w błąd. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę 

w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000,00 euro za 

każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji 

lub decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

W świetle art. 108 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 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 Kodeksu spółek handlowych. 

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. 



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

42 

[181] 

 

(7) dematerializacja papierów wartościowych 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie papiery wartościowe podlegające wprowadzeniu do 

obrotu na NewConnect nie mają formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie 

umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów 

wartościowych, tj. ich dematerializacji. W świetle art. 7 Ustawy o Obrocie prawa ze 

zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą ich zapisania po raz pierwszy 

na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. 

Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi 

te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. 

Na podstawie art. 9 Ustawy o Obrocie podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 

wystawia na żądanie jego posiadacza imienne świadectwo depozytowe, oddzielnie dla każdego 

rodzaju papierów wartościowych zapisanych na rachunku. Świadectwo depozytowe potwierdza 

legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego 

treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku 

wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Od chwili 

wystawienia świadectwa papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą 

być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu 

przed upływem terminu jego ważności. Na ten okres wystawiający dokonuje blokady 

odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. W przedmiotowym okresie te 

same papiery wartościowe mogą być wskazane w treści kilku świadectw, pod warunkiem że cel 

wystawienia każdego ze świadectw jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych świadectwach 

zamieszcza się również informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku 

z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw. 

3.1.4 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych, które są 

przedmiotem wniosku o wprowadzenie na NewConnect, mających miejsce w 

okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o 

wprowadzenie  

1.1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;  

Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii B nastąpiło na podstawie uchwały nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.09.2013 r. 

Zakończenie subskrypcji nastąpiło w drodze Oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości 
objętego kapitału zakładowego w dniu 24.10.2013 r. 

1.2. data przydziału instrumentów finansowych;  

Umowy cywilno-prawne objęcia akcji zostały podpisane w dniach od 07.10.2013 do 
22.10.2013 r. 

1.3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;  
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Maksymalna liczba akcji objętych subskrypcją wynosiła 1.000.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii B. 

1.4. stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej 
transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby 
instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;  

Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji. 

1.5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach 
przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;  

W ramach subskrypcji przydzielono 760.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

1.6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);  

5,00 zł za jedna akcję 

1.7. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub 
sprzedażą w poszczególnych transzach;  

41 osób i podmiotów 

1.8. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach 
przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;  

41 osób i podmiotów 

1.9. 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 było subemitentów 

1.10. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, 
ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na 
koszty:  

i. przygotowania i przeprowadzenia oferty – 10.108,00 zł. 

ii. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – nie 
dotyczy.  

iii. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu 
informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 37.050,00 zł 

iv. promocji oferty – nie była prowadzona promocja oferty. 

v. metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem 
ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta 

1. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (i.) jako koszt 
pośredni zostały lub zostaną zaliczone do kosztów bieżących 
Spółki i wykazane w rachunkach wyników. 

2. Sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub 
dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów 
doradztwa (iii.) zostały lub zostaną zaliczone do kosztów 
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bezpośrednich pozyskania kapitału i wykazane jako zmniejszenie 
agio. 

3.2 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 

3.2.1 organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

W świetle art. 431-433 Kodeksu spółek handlowych i § 36 Statutu Spółki organem uprawnionym 

do podjęcia uchwały o emisji akcji Emitenta jest Walne Zgromadzenie Emitenta. 

3.2.2 data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem 

jej treści 

Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 września 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego 

zmienionego statutu Spółki zaprotokołowanej przez asesora notarialnego Piotra Augustynowicza 

– zastępcę Sylwii Gross – notariusza we Wschowie (repertorium A 6747/2013). Skan protokołu, 

zawierającego przedmiotową uchwałę jak również skan opinii Zarządu Emitenta w sprawie 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru zostały przedstawione poniżej. 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 19. listopada 2013 wydał podstawienie w sprawie zarejestrowania 

podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii B Agromep S.A.  
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 W dniu 24.10.2013 r. Zarząd Emitenta złożył oświadczenie o wysokości objętego kapitału 

zakładowego, co zostało zaprotokołowane przez Sylwię Gross – notariusza we Wschowie 

(repertorium A 7583/2013). Skan przedmiotowego oświadczenia został przedstawiony poniżej. 
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3.3 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 B zostały objęte za gotówkę i pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia 

kapitału zakładowego (związanego z emisją przedmiotowych akcji) w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

3.4 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Zgodnie z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 września 

2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, akcje serii B uczestniczą w 

dywidendzie począwszy od daty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. począwszy od zysku za rok obrotowy 2013. 

W świetle art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta 

określa dzień dywidendy, tj. dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do 

dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy, przy czym dzień dywidendy 

może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, 

licząc od tego dnia. 
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3.5 Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i opisują stan prawny na 

dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. Powoduje to, że inwestorzy powinni zapoznać 

się ze stosownymi przepisami, a ponadto zasięgnąć opinii wybranych przez siebie doradców 

prawnych we wszystkich sprawach związanych z posiadaniem Akcji, ich nabywaniem oraz 

rozporządzaniem nimi. 

3.5.1 Prawa majątkowe wynikające z posiadania akcji  

(1) prawo poboru 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji – zagwarantowane z mocy ustawy (art. 433 § 1 

KSH), pozwalające akcjonariuszom Emitenta na utrzymanie dotychczasowego „układu sił” 

w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w sytuacji, gdy spółka zmuszona jest pozyskać nowy kapitał. 

Akcjonariusze mogą realizować opisany wyżej cel poprzez prawo pierwszeństwa objęcia nowych 

akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji. Prawo poboru odnosi się również do 

emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących 

prawo zapisu na akcje. 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 Kodeksu spółek handlowych, 

 przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób 

jej ustalenia. 

(2) prawo do dywidendy  

Zgodnie z treścią art. 347 KSH akcjonariusze Emitenta mają prawo do udziału w zysku 

wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 

przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. W świetle art. 42 ust. 1 

ustawy o rachunkowości przez zysk należy rozumieć wynik finansowy netto wykazany 

w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta po odliczeniu podatku 

dochodowego od osób prawnych i zrównanych z nim płatności, które obciążają spółkę akcyjną 

na podstawie odrębnych przepisów. Zysk ten rozdziela się w stosunku do liczby akcji 

posiadanych przez akcjonariusza Emitenta w dniu dywidendy, 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). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie 
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powinno wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Statut Emitenta nie przewiduje 

uprzywilejowania dla niektórych akcji ani innych szczególnych regulacji dotyczących sposobu 

podziału zysku, tym samym zastosowanie mają zasady ogólne opisane powyżej. 

(3) prawo do udziału w masie likwidacyjnej  

Przez prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej 

należy rozumieć roszczenie akcjonariusza o zwrot przysługującej mu części majątku spółki, 

w sytuacji, gdy prowadzone jest postępowanie likwidacyjne. Zgodnie z art. 474 § 1 KSH, po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział pomiędzy 

akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu, jednak nie 

wcześniej niż z upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu 

wierzycieli. Natomiast art. 474 § 2 KSH stanowi, że majątek pozostały po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli spółki, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do 

dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Statut Emitenta 

nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie. 

3.5.2 Prawa korporacyjne wynikające z posiadania akcji 

(1) prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Zgodnie z art. 4061 i 4062 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście 

dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 

Ponadto, akcjonariusze, których akcje zostały zdematerializowane zobowiązani są zgłosić żądanie 

wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie 

wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym 

dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 § 2 KSH). 

Wskazany dzień uczestnictwa jest jednolity dla wszystkich akcjonariuszy. Uprawnieni z akcji 

imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo 

głosu powinni dodatkowo spełnić wymóg wpisu w księdze akcyjnej w dniu rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 KSH). 

Na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych sporządzają w formie 

elektronicznej wykazy osób uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu i przekazują je podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych. 

Wykazy, o których mowa powyżej, są przesyłane do podmiotu prowadzącego depozyt papierów 

wartościowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, nie później niż na 

dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. 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. 
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(2) prawo głosu 

Zgodnie z treścią 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 uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania 

prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na piśmie pod rygorem 

nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny nie jest 

wymagany (4121 § 2 KSH). Akcjonariusz może odmiennie głosować z każdej z posiadanych akcji 

(4113 KSH). Ponadto akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu 

drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia. W tym celu na 

stronie internetowej spółki publicznej zamieszcza się formularze pozwalające na wykonywanie 

prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną (art. 411¹ § 2 KSH).  

Ponadto, akcjonariusz spółki publicznej może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli przewiduje to statutu spółki. Statut 

Emitenta nie przewiduje takiej możliwości. 

(3) prawo do żądania listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki 

W świetle art. 410 § 1 KSH lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia 

z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana 

przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po 

wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. Z kolei zgodnie 

z treścią art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału 

zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być 

sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. 

Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

(4) prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

W myśl art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego 

lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie. Ponadto, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia (art. 400 § 1 KSH). Żądanie zwołania zgromadzenia powinno być zarządowi 

zgłoszone nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia na 

piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 1 KSH). Ponadto sąd rejestrowy może upoważnić 

do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z takim 

żądaniem, jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi, Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane (art. 400 § 3 KSH). 

(5) prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Zgodnie z treścią art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno być zarządowi zgłoszone nie 
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później niż dwadzieścia jeden dni (w przypadku spółki publicznej) przed wyznaczonym terminem 

zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 18 dni (w przypadku spółki publicznej) przed wyznaczonym terminem 

Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad (art. 401 § 2 KSH). 

(6) prawo do zgłoszenia projektów uchwał 

Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do zgłaszania 

projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. Czynności tej akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 

kapitału zakładowego mogą dokonać przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszone projekty uchwał ogłaszane są 

niezwłocznie na stronie internetowej (art. 401 § 4 KSH). 

(7) prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania 

W świetle art. 420 § 2 KSH każdemu z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na 

Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo do żądania przeprowadzenia tajnego głosowania nad 

uchwałami, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. 

(8) prawo do przeglądania listy akcjonariuszy 

Każdy akcjonariusz, działając osobiście lub przez przedstawiciela może przeglądać listę 

akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia 

(art. 407 § 1 KSH). Ponadto akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy 

akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą 

elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 KSH). 

(9) prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem 

obrad Walnego Zgromadzenia Spółki 

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach 

objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Wydanie 

odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym 

Zgromadzeniem. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego, czy ma 

prawo, czy też nie ma prawa uczestniczenia w Zgromadzeniu. 

(10) prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami 

Grupa akcjonariuszy lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału 

zakładowego Spółki może wystąpić z wnioskiem o wybór Rady Nadzorczej przez najbliższe 

Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Z wnioskiem takim 

akcjonariusze mogą wystąpić nawet, gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady 

nadzorczej. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada 

z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć 

oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze 
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pozostałych członków rady nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w radzie nadzorczej 

nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z art. 385 § 5 KSH, 

obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie 

zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH).  

(11)prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie 

uchwały dotyczącej powołania rewidenta ds. szczególnych 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki 

publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może 

podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt 

spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. 

Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub 

żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią 

wyżej opisanego wniosku, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów określonych w art. 84 ust. 4 

Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do 

sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych 

(art. 85 ust. 1 Ustawy o Ofercie). 

(12) prawo do żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących 

Spółki 

W świetle art. 428 § 1 KSH każdemu akcjonariuszowi biorącemu udział w Walnym 

Zgromadzeniu Zarząd ma obowiązek udzielić informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli 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 odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby 

stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 

Zarząd jest obowiązany udzielić informacji dotyczących Emitenta na Walnym Zgromadzeniu, na 

którym akcjonariusz zgłosił żądanie, jednakże jeśli przemawiają za tym ważne powody może tych 

informacji udzielić nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia tego żądania (art. 

428 § 5 Kodeksu spółek handlowych). Natomiast, gdy akcjonariusz zgłasza wniosek o udzielenie 

informacji dotyczących spółki poza Walnym Zgromadzeniem, zarząd może udzielić 

akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych powyżej. 

W przypadku udzielenia informacji poza Walnym Zgromadzeniem, Zarząd zobowiązany jest 

w dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, do ujawnienia na piśmie 

informacji udzielonych akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich 

przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu 
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Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej 

oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo złożenia wniosku do sądu 

rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji (art. 429 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych). 

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje 

także prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła 

informacji na piśmie, na temat stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) 

Kodeksu spółek handlowych wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 

akcjonariuszem Emitenta. Uprawniony Akcjonariusz Emitenta może żądać również ujawnienia 

liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce Emitenta, w tym także jako 

zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia 

informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. 

Najważniejsze z nich to: 

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 

7 Kodeksu spółek handlowych); 

 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i 

sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii 

biegłego rewidenta (art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych); 

 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do 

otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeku spółek 

handlowych); 

 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub 

przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych). 

(13)  prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały 

Walnego Zgromadzenia Spółki 

Akcjonariuszowi przysługuje powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

w przypadku, gdy uchwała ta jest sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzi 

w interes spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza (art. 422 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych). 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. 

Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest: 

 zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów,  
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 akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej 

podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,  

 akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  

 akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w 

przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w 

sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.  

(14) prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub 

innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej 

Emitentowi przez członków organu spółki lub likwidatorów, jak i przez inne osoby na zasadach 

określonych w art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa 

o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego 

szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze 

lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 

 

(15) prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie 

nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie 

nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych). Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki 

publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później 

jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych). 

 

(16) prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

W świetle art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi spółki publicznej 

posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa 

depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 

zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia 

o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. 

3.6 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w 

przyszłości 

Emitent nie planuje wypłacania dywidendy za lata 2013-2014. 
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3.7 Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych 

z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem 

Informacyjnym 

Poniższa informacja ma jedynie charakter ogólny i orientacyjny. W celu uzyskania bardziej 

szczegółowych informacji należy skorzystać z porad podmiotów uprawnionych do świadczenia 

usług doradztwa podatkowego. Emitent oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną Akcjonariuszom, wynikającą z przyjętej przez organy podatkowe odmiennej, niż 

przedstawiona poniżej, prawno-podatkowej kwalifikacji Akcji oraz związanych z nimi dochodów 

Akcjonariuszy. 

3.7.1 Podatek od osób fizycznych 

Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 361 ze zm.) 

(dalej również: Ustawy PIT). 

3.7.1.1.1.1 Opodatkowanie dywidendy: 

W świetle art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT, dochodów (przychodów) z dywidend i innych 

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami (przychodami) 

z innych źródeł i pobiera się od nich zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% 

uzyskanego przychodu. W myśl art. 41 ust. 4 Ustawy PIT płatnikiem podatku jest właściwy dom 

maklerski. Płatnik obowiązany jest pobierać od dokonywanych wypłat zryczałtowany podatek 

dochodowy według ww. stawki.   

3.7.1.1.1.2 Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji: 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów 

osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia akcji, podatek 

dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.  Dochodem tym jest w przypadku zbycia 

przedmiotowych akcji Emitenta nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego 

zbycia akcji nad kosztami uzyskania przychodów, którymi w świetle art. 23 ust. 1 pkt 38 w zw. 

z art. 30b ust. 1 Ustawy PIT są wydatki na nabycie przedmiotowych akcji. 

Dochodów (przychodów) z przedmiotowego tytułu nie łączy się z pozostałymi dochodami 

opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Na podstawie art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawionej 

wyżej zasady nie stosuje się do odpłatnego zbywania akcji jeżeli czynność ta wykonywana jest 

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  

W świetle art. 30b ust. 6 Ustawy PIT po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest 

obowiązany w odrębnym zeznaniu podatkowym sporządzonym według ustalonego wzoru (art. 

45 ust. 1a pkt 1 Ustawy PIT) wykazać dochody uzyskane w danym roku podatkowym m.in. 

z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 
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ust. 14 Ustawy PIT, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, 

a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów 

w spółkach mających osobowość prawną i obliczyć należny podatek dochodowy 

 

Opodatkowanie innych dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta 

W świetle art. 24 ust. 5 Ustawy PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób 

prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: 

1 dochód z umorzenia akcji (w przypadku umorzenia przymusowego bądź 

automatycznego, dochody (przychody) ze zbycia akcji w celu ich dobrowolnego 

umorzenia opodatkowane są na zasadach opisanych wyżej); 

2 wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki; 

3 dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący 

równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) 

osoby prawnej; 

4 w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez 

akcjonariuszy spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych; 

5 w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy 

podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka 

nominalnej wartości akcji przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad 

kosztami nabycia lub objęcia akcji w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 

1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem 

uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez 

akcjonariusza na objęcie lub nabycie akcji w spółce dzielonej, ustalona w  takiej proporcji, 

w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych akcji w spółce 

dzielonej do wartości nominalnej akcji przed podziałem; 

6 wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia 

tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia. 

W świetle art. 24 ust. 5d Ustawy PIT dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach 

mających osobowość prawną (dot. to umorzenia przymusowego bądź automatycznego) jest 

nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu 

obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy PIT (którymi 

w przypadku przedmiotowych akcji będą wydatki na nabycie akcji); jeżeli nabycie nastąpiło 

w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku 

lub darowizny.  
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W myśl art. 41 ust. 10 Ustawy PIT płatnikiem podatku jest właściwy dom maklerski. Płatnik 

obowiązany jest pobierać od dokonywanych wypłat zryczałtowany podatek dochodowy według 

stawki 19%.    

3.7.2 Podatek dochodowy od osób prawnych 

Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych 

Zasady opodatkowania dochodów osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze 

zm.) (dalej również Ustawa CIT). 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy, podatek dochodowy od dochodów 

(przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% 

uzyskanego przychodu. 

W świetle art. 26 ust. 1 Ustawy CIT podmiot, który dokonuje wypłat należności z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest - jako płatnik - pobierać, w dniu 

dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.  

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

1 wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

2 uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 

Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, 

bez względu na miejsce ich osiągania (która  przekazała płatnikowi podatku swój aktualny 

certyfikat rezydencji);    

3 spółka, o której mowa w pkt 2 (tj. spółka uzyskująca dochody), posiada bezpośrednio nie 

mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 (tj. Emitenta);  

4 spółka, o której mowa w pkt 2 (tj. spółka uzyskująca dochody), nie korzysta ze zwolnienia 

z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 

źródło ich osiągania i spółka ta udokumentowała ten fakt odpowiednim oświadczeniem 

pisemnym.  
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5 spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej w wysokości, o której mowa w pkt 

3 powyżej nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Przy czym okres dwóch lat 

nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), we wskazanej wysokości przez spółkę 

uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę 

lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może upłynąć po dniu uzyskania tych 

dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów 

(akcji), w wysokości określonej wyżej nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, 

uzyskująca dochody (przychody) jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami 

za zwłokę, od przedmiotowych dochodów (przychodów) w wysokości 19% dochodów 

(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo 

do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy 

skorzystała ze zwolnienia.  

W przypadku wypłaty dywidendy lub innych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób 

prawnych odbywającej się na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi 

ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, obowiązki płatnika ciążą na podmiotach prowadzących rachunki zbiorcze. Z kolei 

w stosunku do tego rodzaju podatników nie ma możliwości zastosowania powyżej wskazanego 

zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych.  

3.7.2.1.1 Opodatkowanie sprzedaży akcji 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych. Opodatkowaniu podlega dochód stanowiący różnicę pomiędzy 

przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, którymi 

w tym przypadku są wydatki poniesione na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji 

łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.  

Zgodnie z art. 25 Ustawy CIT, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do 

wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w miesięcznej deklaracji podatkowej oraz do 

wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych 

dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica 

pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą 

zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.  

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony 

w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  
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3.7.3 Podatek od dochodów uzyskanych przez podmioty zagraniczne 

Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 % przychodu spoczywa na domu 

maklerskim w przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane 

są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu, czyli:  

 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub 

zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy CIT) i  

 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 

zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy PIT). 

Zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych 

udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione 

postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca 

zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 

modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych, postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed regulacjami 

polskich ustaw podatkowych. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy 

w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo nie pobranie podatku zgodnie z taką 

umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania / siedziby 

podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), 

wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej (art. 26 ust. 1 Ustawy CIT, art. 30a ust. 

2 Ustawy PIT). 

W przypadku zagranicznych osób prawnych mających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego znajdą zastosowanie regulacje art. 22 ust. 4 i nast. 

Ustawy CIT opisane w pkt 3.7.2 powyżej. 

Przepisy art. 22 Ustawy CIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 22a Ustawy CIT).  

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, 

wypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów 

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. 

3.7.4 Podatek od czynności cywilnoprawnych 

W myśl przepisu art. 9 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.), sprzedaż papierów 



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

69 

[181] 

 

wartościowych firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, bądź za ich 

pośrednictwem oraz sprzedaż tych instrumentów finansowych dokonywana w ramach obrotu 

zorganizowanego, bądź poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te 

zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi stanowi czynność cywilnoprawną zwolnioną z podatku od 

czynności cywilnoprawnych. 

Dodatkowo, w świetle art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 

opodatkowaniu nie podlegają czynności prawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron, z tytułu 

dokonania czynności, na podstawie odrębnych przepisów, jest opodatkowana podatkiem od 

towarów i usług. 

W przypadku, gdy nie wystąpi żadna z powyżej wskazanych sytuacji, sprzedaż akcji 

dopuszczonych do publicznego obrotu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych, którego stawka, w świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych, wynosi 1%. 

3.7.5 Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 ze zm.), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 

darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów 

wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

 w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 

obywatelem polskim miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub 

 prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju i stopnia 

pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą 

i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 

3.7.6 Odpowiedzialność płatnika  

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.  749 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim 

obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i przekazania go we właściwym terminie 

organowi podatkowemu, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek 

pobrany a niewpłacony. 
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Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika 

nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli 

podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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4 Dane o Emitencie 

4.1 Podstawowe dane o Emitencie 

4.1.1 Dane teleadresowe  

Firma Spółki AGROMEP S.A.  

Forma prawna Spółka Akcyjna  

Kraj siedziby Polska  

Siedziba, adres ul. Gostyńska 71, Kościan 64-000  Kościan  

Numer telefonu +48 65 511 09 09  

Numer faksu +48 65 511 09 08  

Adres strony internetowej www.agromep.pl  

Adres poczty elektronicznej agromep@agromep.pl  

Sąd Rejestrowy 
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 

Nr KRS 0000477311  

REGON 300-28-36-32  

NIP 698-17-36-398  

4.1.2 Czas trwania Emitenta 

Czas trwania Emitenta jest nieokreślony. 

4.1.3 Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

Emitent został utworzony poprzez przekształcenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością 

w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. 

Uchwałę o przekształceniu podjęło Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki pod firmą Agromep 

spółka z ograniczona odpowiedzialnością w dniu 19 sierpnia 2013 r. – Akt Notarialny z dnia 19 

sierpnia 2013 r., repertorium A. Nr 5730/2013, asesor notarialny Piotr Augustynowicz – zastępca 

Sylwii Gross – notariusza we Wschowie, zmieniona uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 26 

sierpnia 2013 r. – Akt notarialny z dnia 26 sierpnia 2013 r., Rep. A. Nr 5904/2013, asesor 

notarialny Piotr Augustynowicz – zastępca Sylwii Gross – notariusza we Wschowie. 

 

http://www.agromep.pl/
mailto:agromep@agromep.pl
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4.1.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do 

właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w 

przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie 

wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze 

wskazaniem organu, który je wydał. 

Agromep Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 września 

2013 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477311. 

4.2 Opis historii Emitenta 

Historia działalności Emitenta 

 

2006 

 Spółka zostaje zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. Udziałowcami 
Spółki są pan Michał Lichaj (500 udziałów) i pan Filip Miszkiewicz (500 
udziałów). Na stanowisko Prezesa Zarządu zostaje powołany pan Michał Lichaj. 

 Spółka wynajmuje tereny pod biura i plac maszynowy i rozpoczyna działalność 
gospodarczą. 

 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o podwyższeniu 
kapitału zakładowego do 850.000,00 zł. Po podwyższeniu kapitału nowa lista 
wspólników była następująca: 

 Michał Lichaj – 8.500 udziałów 

 Janina Miszkiewicz – 8.000 udziałów 

 Filip Miszkiewicz – 500 udziałów 

 Spółka nabyła nieruchomość zabudowaną w Lesznie przy ul. Szybowników 24 o 
pow. 3507 m² z przeznaczeniem na utworzenie punktu handlowego. 

2007 

 Wspomagając się kredytem obrotowym w wysokości 900.000,00 zł, Spółka 
rozwijała działalność handlową w branży ciągników i maszyn rolniczych. 
Spółka uczestniczyła w wystawie maszyn rolniczych AGRO-SHOW 2007 w 
Bednarach, na których szczególnie promowała ciągniki FARMER oraz mały 
nowoczesny kombajn zbożowy niemieckiej firmy HEMAS. Spółka uczestniczyła 
również w 2007r. w trzech targach regionalnych i wystawach maszyn rolniczych, 
które odbyły się w Lesznie, Pudliszkach i Kościanie. 

 IV kwartał- w celu uruchomienia usług transportu wewnętrznego, Spółka nabywa 
trzy wózki widłowe typu CLARK. 

2008 
 Spółka przygotowuje projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji 

detali metalowych przecinarką plazmowo-gazową” oraz wniosek o dotację na jego 
sfinansowanie. 



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

73 

[181] 

 

 Projekt i wniosek zostały wysoko ocenione i Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. Spółce zostaje przyznana dotacja na jego realizację w kwocie 
199.800,00 zł. 

2009 

 Spółka zrealizowała projekt pt: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji 
detali metalowych przecinarką plazmowo-gazową” w ramach, którego nabyła 
przecinarkę plazmowo-gazową i uruchomiła w czerwcu produkcję detali 
metalowych. Aby sfinansować częściowo w/w projekt Spółka zaciągnęła w 
kwietniu 2009r. kredyt inwestycyjny w wysokości 236.300,00 zł  

 W wynajętych pomieszczeniach przy ulicy Gostyńskiej 54 w Kościanie, Spółka 
uruchomiła działalność rehabilitacyjną  

2010 

 W ramach rozwoju działalności handlowej Spółka wprowadziła do oferty 
nowoczesne ciągniki rolnicze CASE IH oraz rozwijała usługi serwisowe maszyn 
rolniczych, oraz jak co roku Spółka promuje swoją działalność przez uczestnictwo 
w kilku wystawach regionalnych maszyn rolniczych. Działalność w zakresie 
produkcji detali metalowych na nowo zakupionej przecinarce plazmowo-gazowej 
okazała się dla Spółki bardzo korzystna. Spółka nadal rozwijała usługi 
rehabilitacyjne oraz inne rodzaje usług. 

 Spółka zakupiła kilka środków trwałych – maszyny i urządzenia produkcyjne za 
kwotę ponad 400.000,00 zł, które zostały objęte jednorazową amortyzacją. 

2011 

 Na przestrzeni roku Emitent uczestniczył w wystawach regionalnych w Kąkolewie 
i Gołaszynie, na których promował głównie ciągniki rolnicze CASE IH i 
FARMER oraz maszyny rolnicze firmy METAL-FACH z Sokółki. W czerwcu 
zorganizowano również festyn rolniczy połączony z wystawą maszyn rolniczych 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. 

 Spółka wynajęła od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Piaskach  
pomieszczenia biurowo-magazynowe o powierzchni 366,8 m² oraz plac postojowy 
o powierzchni 1600 m² położone w Piaskach przy ul. Gostyńskiej 11. Obiekt ten 
został wynajęty w celu uruchomienia punktu sprzedaży  maszyn rolniczych oraz 
części do maszyn rolniczych i materiałów rolniczych. W tym samym czasie spółka 
opracowała wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o podpisanie kontraktu 
na świadczenie usług rehabilitacyjnych. 

2012 

 Spółka podpisała z Narodowym Funduszem Zdrowia 5-letni kontrakt na 
świadczenie usług rehabilitacyjnych. 

 Spółka podpisała z MEPROZET KOŚCIAN S.A. umowę najmu Ośrodka 
Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Beskidek” w Szczyrku i rozpoczęła świadczenie 
usług turystycznych. W tym samym czasie Spółka przygotowała projekt 
„Turystyka biznesowa podstawą rozwoju OSW Beskidek w Szczyrku” o wartości 
1.250.000,00 zł netto oraz sporządziła wniosek o jego dofinansowanie do 
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości  w Chorzowie. 

 Projekt zostaje oceniony pozytywnie i Spółka otrzymuje na jego realizację dotację 
w wysokości 750.000,00 zł. Do końca 2012r. zrealizowano około 25% tego 
projektu 

 Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto uchwałę o 
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podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do 2.500,000,00 zł. oraz uchwałę o 
powołaniu na Członka Zarządu Pana Łukasza Miszkiewicza. Podwyższony kapitał 
zakładowy został w całości pokryty gotówką. Zmieniono również i rozszerzono 
przedmiot działalności gospodarczej Spółki. 

 Nastąpiły zmiany w składzie udziałowców Spółki oraz w strukturze własnościowej 
tych udziałów dzięki czemu lista udziałowców przedstawiała się następująco: 

 Pani Janina Miszkiewicz – 45.450 udziałów 

 Pan Michał Lichaj – 4.550 udziałów  

 Pod koniec 2012r. wspólnicy Spółki podjęli decyzję o rozpoczęciu działań, których 
celem będzie wprowadzenie w 2013 r. AGROMEP Sp. z o.o. na rynek New 
Connect. 

2013 
 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego do 2.500.000,00 zł. 

 Przekształcenie w spółkę akcyjną. 

 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego do 3.260.000,00 zł. 

 

 

4.3 Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich 

tworzenia 

4.3.1 Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta 

Tabela 1: Kapitał własny Emitenta wg stanu na 30 września 2013 r. 

Dane (tys. zł)   

Kapitał własny 5.205.471,82 

- kapitał podstawowy 2.500.000,00 

- należne wpłaty na kapitał podstawowy   

- akcje własne    

- kapitał zapasowy 2.281.732,52 

- kapitał z aktualizacji wyceny   

- kapitały rezerwowe   

- wynik z lat ubiegłych   

- wynik roku bieżącego 423.739,30 

Źródło: Emitent 
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Kapitał podstawowy 

 

Kapitał podstawowy Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi 

3.260.000,00 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się będzie na: 

 2.500.000  (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 
2.500.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda uprzywilejowanych co do 
głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję; 

 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych 
numerami od 1 do 760.000 o wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda). 

 
 

Akcje serii A są objęte czasowym ograniczeniem zbywalności akcji typu lock up. Pani Janina 

Miszkiewicz oraz Pan Michał Lichaj akcjonariusze Emitenta posiadający akcje serii A zobowiązali 

się w dniu 30.09.2013 r. względem siebie nawzajem oraz względem Spółki do powstrzymania się 

od zbywania posiadanych przez Akcjonariuszy akcji Spółki serii A przez okres 1 (słownie: 

jednego) roku od dnia pierwszego notowania akcji Spółki serii B w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect. 

 

 

Kapitał zapasowy 

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane 

są również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a 

pozostałe po pokryciu kosztów ich wydania. W spółce akcyjnej, zgodnie z art. 396 § 1 KSH, 

spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co 

najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej 

trzeciej kapitału zakładowego. 

Na dzień 30.09.2013 r. Emitent posiadał kapitał zapasowy w kwocie 2.281.732,52 zł. 

 

Inne kapitały 

Zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 31 ust. 3 i 4 Ustawy o rachunkowości w spółce akcyjnej 

tworzy się kapitał z aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa 

netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w 

przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.  Powstałą na 

skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków trwałych odnosi się na kapitał z 

aktualizacji wyceny i nie może on być przeznaczony do podziału. Kapitał z aktualizacji wyceny 

podlega co do zasady pomniejszeniu o różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych 

zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych. Różnica ta wpływa na kapitał zapasowy lub 

utworzony w spółce inny kapitał o podobnym charakterze. 

4.3.2 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał Emitenta został opłacony w całości. 
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4.3.3 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego 

w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji 

zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w 

przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu 

wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

Emitent nie emitował obligacji zamiennych. 

4.3.4 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – 

na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu 

do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału 

docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również 

liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie 

ważności dokumentu może być jeszcze podwyższony kapitał 

zakładowy w tym trybie 

Statut Emitenta nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego. 

4.4 Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były 

notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z 

nimi kwity depozytowe 

Papiery wartościowe Emitenta nie są, ani nie były wcześniej notowane na żadnym rynku 

instrumentów finansowych. Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych.  

 

4.5 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 

Emitent nie posiada udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych, mających siedzibę 

zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, w ilości która konstytuowałaby istotny wpływ, 

przedmiotowych powiązań na jego działalność. Emitent nie jest wspólnikiem spółek osobowych, 

mających siedzibę zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Emitent nie jest nadto wspólnikiem 

spółek cywilnych. 
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4.6  Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych Emitenta, 

mających istotny wpływ na jego działalność 

Emitent jest powiązany organizacyjnie ze spółką pod firmą: Meprozet Kościan spółka akcyjna z 

siedzibą w Kościanie. Meprozet Kościan jest nadto akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 

400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii B, którym odpowiada 6,94% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. Przedmiotem działalności Meprozet Kościan jest produkcja wozów 

asenizacyjnych. Według PKD 2007, przedmiot działalności Meprozet Kościan przedstawia się 

następująco: 

1 03.22.Z –  chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach 

śródlądowych, 

2 25.11.Z –  produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 

3 22.19.Z – produkcja pozostałych wyrobów z gumy, 

4 29.20.Z – produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep, 

5 22.29.Z – produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 

6 25.29.Z – produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 

7 25.99.Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

8 28.30.Z – produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 

9 33.12.Z – naprawa i konserwacja maszyn, 

10 38.22.Z – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 

11 01.61.Z –  działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 

12 01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 

13 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 

14 45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

15 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

16 41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych, 

17 25.61.Z – obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 

18 68.20.Z – wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

19 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 

20 79.90.B –  działalność w zakresie informacji turystycznej, 

21 79.90.C –  pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

22 79.11.B – działalność pośredników turystycznych, 

23 79.11.A –  działalność agentów turystycznych, 
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24 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne, 

25 79.12.Z – działalności organizatorów turystyki, 

26 25.73.Z – produkcja narzędzi, 

27 47.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 

28 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

29 46.61.Z – sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego 

wyposażenia, 

30 25.91.Z – produkcja pojemników metalowych, 

31 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowane, 

32 25.93.Z – produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 

33 46.74.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego 

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 

34 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

35 43.91.Z – wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 

36 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

37 43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

38 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

39 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

40 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna, 

41 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana, 

42 82.91.Z – działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 

43 47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

44 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych, 

45 25.62.Z – obróbka mechaniczna elementów metalowych, 

46 82.30.Z – działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów. 

Michał Lichaj – Prezes Zarządu Emitenta jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej 

Meprozet Kościan S.A. 

Marek Lichaj jest członkiem rad nadzorczych Emitenta i Meprozet Kościan S.A. 
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Zbyszek Miszkiewicz – członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie Wiceprezesem 

Zarządu Meprozet Kościan S.A.  

Obok ww. powiązań, Emitent zawarł z Meprozet Kościan S.A. następujące istotne umowy: 

Umowa  Data zawarcia umowy Inne informacje 

umowa dzierżawy ośrodka 

szkoleniowo-wypoczynkowego 

“Beskidek” 

2012-03-01 

Przedmiotem umowy jest wynajęcie od Meprozet Kościan 

ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego. 

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 

2016 r., po której to dacie umowa zostanie przekształcona w 

umowę na czas nieokreślony. 

Umowa o świadczenie usług 2011-12-08 

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent zobowiązał się 

do świadczenia na rzecz pracowników Meprozet Kościan 

usług rehabilitacyjnych, usprawniających oraz rekreacyjno-

wypoczynkowych.  

Emitent będzie świadczył przedmiotowe usługi do końca 2013 

r. 

Umowa o świadczenie usług 2012-11-09 

Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent zobowiązał się 

do świadczenia na rzecz pracowników Meprozet Kościan 

usług rehabilitacyjnych oraz usprawniających. 

Emitent będzie świadczył przedmiotowe usługi do końca 2014 

r. 

Umowa o współpracy 2009-06-01 

Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy stron w 

zakresie produkcji detali metalowych za pomocą przecinarki 

plazmowo-gazowej oraz ich dostarczaniu. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W 2012 r. 

łączne przychody Emitenta z tego tytułu wyniosły 

1.705.870,70 zł. 

 

Żadna z prowadzonych przez Meprozet Kościan S.A. działalności niej jest konkurencyjna wobec 

działalności prowadzonej przez Emitenta. Współpraca pomiędzy Emitentem a Meprozet 

Kościan S.A. ma charakter komplementarny, co wzmacnia pozycję obu firm na rynku. 

Powiązania organizacyjne pomiędzy Meprozet Kościan S.A., a Emitentem polegają na tym, że 

Emitent wynajmuje od Meprozet Kościan S.A. pomieszczenia biurowe, magazynowe i inne oraz 

plac wystawowy, w oparciu o które prowadzi swoją działalność gospodarczą. Umowy najmu 

pomiędzy tymi podmiotami mają charakter rynkowy. Biegli rewidenci badający dotychczasowe, 

coroczne sprawozdania finansowe Meprozet Kościan S.A. nigdy nie wnosili uwag, ani zastrzeżeń 

do charakteru tych powiązań. 
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4.7 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy 

Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta. 

4.7.1 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy 

Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających 

Emitenta. 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

a. Michał Lichaj – Prezes Zarządu 

b. Łukasz Miszkiewicz – Członek Zarządu 

Emitent nie powołał prokurentów. 

Prezes Zarządu – Michał Lichaj jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, posiadając 227.500 

akcji serii A, którym odpowiada 455.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Członek Zarządu – Łukasz Miszkiewicz jest synem Janiny Miszkiewicz - akcjonariusza Emitenta 

posiadającego 2.272.500 akcji serii A oraz akcji serii B, którym łącznie odpowiada 4.565.000 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łukasz Miszkiewicz posiada nadto 8.000 akcji serii 

B, którym odpowiada 0,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

4.7.2 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy 

Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów nadzorczych 

Emitenta. 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

a. Maciej Kędziora, 

b. Janina Miszkiewicz, 

c. Zbyszek Miszkiewicz, 

d. Ireneusz Różycki, 

e. Marek Lichaj. 

Nie występują powiązania osobowe, majątkowe bądź organizacyjne (poza będącymi 

konsekwencją pełnienia funkcji w organie Emitenta i immanentnie z nimi związanymi) pomiędzy 

Emitentem a Ireneuszem Różyckim. 

Maciej Kędziora jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, posiadając 1.000 akcji serii B, 

którym odpowiada 0,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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Janina Miszkiewicz jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, posiadając 2.272.500 akcji serii A, 

którym odpowiada 4.545.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz 20.000 akcji serii 

B, którym odpowiada 20.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co daje łącznie 

79,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Zbyszek Miszkiewicz jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, posiadając 148.300 akcji serii B, 

którym odpowiada 2,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Zbyszek Miszkiewicz jest mężem Janiny Miszkiewicz. Zbyszek Miszkiewicz jest nadto ojcem 

Członka Zarządu Emitenta – Łukasza Miszkiewicza. 

Marek Lichaj jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, posiadając 2.000 akcji serii B, którym 

odpowiada 0,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Marek Lichaj jest synem Prezesa Zarządu Emitenta – Michała Lichaja. 

4.7.3 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy 

Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta  

Poza powiązaniami wskazanymi wyżej nie występują powiązania osobowe, majątkowe bądź 

organizacyjne pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. 

4.7.4 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy 

Emitentem, osobami 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). 

Nie występują powiązania osobowe, majątkowe bądź organizacyjne pomiędzy Emitentem, 

osobami 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) poza będącymi konsekwencją pełnienia funkcji 

Autoryzowanego Doradcy i immanentnie z nią związanymi. 
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4.8 Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich 

określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych 

grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych 

produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy 

kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności 

4.8.1 Opis działalności Emitenta 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest hurtowa sprzedaż maszyn, urządzeń, 

narzędzi oraz ciągników rolniczych, którą Spółka realizuje od 2006 r.  

W 2008 roku Spółka rozszerzyła swoja działalność o usługi transportu wewnętrznego w oparciu 

o zakupione uprzednio trzy wózki widłowe oraz produkcje detali na zakupionej nowej tokarce 

uniwersalnej. W celu dalszej dywersyfikacji działalności usługowej Spółka postanowiła rozpocząć 

produkcję detali metalowych na przecinarce plazmowo - gazowej.  

W roku 2009 Spółka wynajęła powierzchnie w nieruchomości zlokalizowanej w Kościanie przy 

ulicy Gostyńskiej 54 i rozpoczęła prace organizacyjne związane ze stworzeniem przychodni 

rehabilitacyjnej. W roku 2010 rozpoczęto świadczenia z zakresu fizykoterapii, magnetoterapii, 

kinezyterapii, krioterapii i wielu innych. Dobre zarzadzanie, organizacja pracy, jak i promocja 

przyczyniły się do szybkiego rozwoju działalności co w efekcie doprowadziło do podpisania 

umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2012 r. 

W roku 2012 Spółka Agromep przejęła w zarządzanie od spółki Meprozet Ośrodek 

Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Beskidek” zlokalizowany w Szczyrku, tym samym rozpoczynając 

działalność w branży hotelarskiej. 

Dodatkowa działalność Emitenta w postaci prowadzenia od 5 lat Centrum Rehabilitacji Terapia 

oraz od 1 marca 2012 roku Ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego została podjęta w celu 

dywersyfikacji jego działalności. Przychody z działalności dodatkowej nie przekroczą 8% 

przychodów ogółem Emitenta w 2013 roku. W przyszłości działalności dodatkowe będą 

generowały około 10% całości przychodów Emitenta, wobec czego nie występuje ryzyko 

związane z prowadzeniem podstawowej działalności. Żadna z wyżej wymienionych działalności 

nie ma żadnego negatywnego wpływu na podstawową działalność Emitenta, tj. handel 

maszynami rolniczymi oraz częściami zamiennymi.  

Tabela 2: Struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta w 2012 i 2011 r. wg głównych rodzajów działalności 

Rodzaj działalności 2012 (zł) 2011 (zł) 2012 (%) 2011 (%) 

Handel maszynami rolniczymi 6 765 724 6 195 658 71,33% 72,52% 

Działalność produkcyjno – usługowa 1 705 871 1 750 417 17,98% 20,49% 

Prowadzenie Gabinetów Rehabilitacji „Terapia” 621 614 597 213 6,55% 6,99% 

Prowadzenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Beskidek” 391 816 0 4,13% 0,00% 

Suma 9 485 024 8 543 287 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

 

(1) Działalność polegająca na handlu maszynami rolniczymi 
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Handel maszynami rolniczymi stanowi podstawową działalność Emitenta. Sprzedaż maszyn 

rolniczych odpowiadała jest za 71,33% przychodów ze sprzedaży Spółki w 2012 r. Odbiorcami 

Emitenta są przede wszystkim osoby fizyczne (około 90 odbiorców), głównie właściciele 

gospodarstw rolnych. W związku z tym klientów spółki charakteryzuje bardzo duże rozproszenie, 

a wielkość sprzedaży towarów Emitenta nie jest uzależniona od poszczególnych odbiorców. 

Sprzedaż prowadzona jest w punktach handlowych w Kościanie i Piaskach, oraz sezonowo w 

punkcie handlowym w Lesznie. Spółka Agromep współpracuje z wieloma renomowanymi 

krajowymi oraz światowymi producentami maszyn oraz ciągników rolniczych. Do 

najważniejszych należą: Case IH, Samasz, METAL-FACH, Farmer, Farmtrac, Belarus, Zasław, 

Rolmako, Akpil, Vogel&Noot, Tad-Len. Struktura dostawców Spółki jest zdywersyfikowana, co 

pozwala zachować szeroki wachlarz towarów nawet w przypadku zerwania współpracy przez 

jednego z dostawców. Asortyment towarów oferowanych przez Spółkę jest bardzo szeroki, dając 

tym samym możliwość zaspokojenia większości potrzeb właścicieli małych, jak i dużych 

gospodarstw rolnych. Oferta firmy obejmuje między innymi takie maszyny jak: ciągniki rolnicze, 

ciągniki sadownicze, ciągniki komunalne, kombajny zbożowe, prasy zwijające, owijarki bel, 

przyczepy rolnicze, rozrzutniki obornika, opryskiwacze polowe, rozsiewacze nawozów, 

ładowacze czołowe, agregaty uprawowe, brony talerzowe, siewniki, pługi, kosiarki oraz wiele 

innych. 

Tabela 3: Struktura dostawców Emitenta 

 
2011 2012 

Producent wartość udział wartość udział 

Agro-Rami 2 558 417,30 32,50% 2 733 620,70 29,70% 

Metal-Fach 2 177 523,82 27,66% 4 637 117,29 50,38% 

Akpil 86 854,46 1,10% 292 198,80 3,17% 

Farmer 415 369,00 5,28% 471 698,46 5,13% 

Pronar 2 274 739,59 28,90% 423 332,87 4,60% 

Rolmako 312 724,47 3,97% 423 260,30 4,60% 

Vogel&Noot 0,00 0,00% 123 608,85 1,34% 

FMR Meprozet Sp. z o.o. 0,00 0,00% 59 567,67 0,65% 

Kwas 45 950,05 0,58% 39 100,01 0,42% 

SUMA 7 871 578,69 100,00% 9 203 504,95 100,00% 

Źródło: Emitent  

 

(a) Struktura przychodów Spółki z tytułu handlu maszynami rolniczymi i 

usługami związanymi z tą działalnością 

Tabela 4: Struktura przychodów Spółki 

Wyszczególnienie 
Struktura [zł] Struktura [%] 

2012 2011 2012 2011 

Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Wyszczególnienie 
Struktura [zł] Struktura [%] 

2012 2011 2012 2011 

Przychody ze sprzedaży usług 152.018,72 117.285,08 2,25 1,89 

Przeglądy techniczne i usługi serwisowe 74.821,46 69.393,00 1,11 1,13 

Naprawy związane z gwarancjami 22.993,92 16.987,77 0,34 0,27 

Prowizje z tytułu doprowadzenia do zawarcia 

umów kredytowych 
18.327,06 10.773,20 0,27 0,17 

Pozostałe usługi 35.876,28 20.131,11 0,53 0,32 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 6.613.705,041  6.078.372,52 97,75 98,11 

Ciągniki rolnicze 2.576.976,41  3.760.928,14 38,09 60,70 

Rozrzutniki obornika 709.748,90  181.869,91 10,49 2,94 

Przyczepy rolnicze  807.635,37  362.268,30 11,94 5,85 

Prasy 541.582,74 339.800,41 8,00 5,48 

Pługi 301.784,34 164.209,76 4,46 2,65 

Kosiarki 136.137,42 53.179,69 2,01 0,86 

Owijarki 88.689,00 80.910,99 1,31 1,31 

Agregaty 418.798,08 327.727,22 6,20 5,29 

Pozostałe maszyny 921.805,85 743.437,85 13,62 12,00 

Części zamienne do maszyn rolniczych 110.546,93 64.040,25 1,63 1,03 

RAZEM 6.765.723,76 6.195.657,60 100% 100% 

Źródło: Emitent  

(b) Czynniki kształtujące popyt na rynku maszyn rolniczych 

Rynek maszyn rolniczych jest jednym z ważniejszych podsystemów rynku rolnego. W Polsce 

duży wpływ na rozwój rynku miało wejście do Unii Europejskiej, a co za tym idzie dostęp 

polskich rolników do dopłat i dotacji unijnych, między innymi finansujących zakup sprzętu 

rolniczego. W ramach europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła 41 miliardów złotych. Według sprawozdania 

z realizacji programu PROW, do 31 grudnia 2011 roku podpisano 42 umowy na maszyny 

rolnicze, opiewające na kwotę 8,15 mln zł2. Fundusze na lata 2014 - 2020 nie będą dokładnie 

określone do czasu zatwierdzenia budżetu Unii Europejskiej. Jednak na szczycie unijnym w lutym 

2013 roku, wysokość środków przeznaczonych dla Polski w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w 

projekcie budżetu unijnego na lata 2014-2020 została ustalona na 28,6 mld euro. Jest to o 1,6 mld 

euro więcej niż Polska miała do dyspozycji w poprzednim budżecie. 

 

                                                           
1
 Kwota ta różni się od kwoty zaprezentowanej w rachunku zysków i strat emitenta za rok 2012 o wartość 1.460,64 zł, stanowiącą 

przychody ze sprzedaży sprzętu BHP i przeciwpożarowego.  
2
 http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Monitoring-i-

sprawozdawczosc-PROW-2007-2013/Zbiorcze-sprawozdania-okresowe-z-realizacji-PROW-2007-2013 
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Pozostałymi czynnikami mającymi główny wpływ na rynek są czynniki pogodowe, ceny na rynku 

płodów rolnych oraz ceny na rynku żywca.  Czynniki te bezpośrednio wpływają na sytuację 

ekonomiczną rolników, która kreuje główne źródło popytu na maszyny. Ponadto wpływ na 

strukturę sprzedaży maszyn rolniczych mają rodzaje upraw, oraz wielkość gospodarstw rolnych. 

 

(c) Gospodarstwa rolne w Polsce 

Od roku 2002 liczba gospodarstw rolnych w Polsce systematycznie spada. Według Rocznika 

Statystycznego Rolnictwa3 w 2011 roku w Polsce było ich 2,25 mln, o 1,7% mniej gospodarstw 

niż w roku 2009, oraz o 23,78% mniej w porównaniu z rokiem 2002. Głównym powodem 

takiego stanu rzeczy, może być migracja ludności, w szczególności młodzieży z obszarów 

wiejskich do miast i w efekcie konieczność sprzedaży/łączenia gospodarstw rolnych. 

 

Jednak stała ilość powierzchni rolnej w połączeniu ze zmniejszającą się liczbą gospodarstw 

rolnych, skutkuje zmianą struktury gospodarstw rolnych pod względem wielkości. Średnia 

wielkość gospodarstw rolnych od 2000 roku utrzymuje się w trendzie wzrostowym. Może to 

oznaczać, że maszyny w rolnictwie są coraz bardziej eksploatowane, jeżeli za zwiększeniem 

powierzchni upraw w gospodarstwach rolnych nie poszło proporcjonalne zwiększenie parku 

maszynowego. 

Wykres 1: Powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce (w ha) 

 
Źródło: Dane GUS 

(d) Wydatki na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia rolnicze w Polsce  

Do 2010 roku, wydatki na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia rolnicze, były drugą po 

budownictwie największą kategorią inwestycji w środki trwałe w gospodarce. Jak wynika z danych 

GUS corocznie wydatki inwestycyjne w tej kategorii stanowią ponad 30% wydatków 

inwestycyjnych w gospodarce; w roku 2011 wydatki na maszyny rolnicze stanowiły 36,9%. Po 

2007 roku można zaobserwować spadek wzrostu inwestycji. Obecnie wzrost wychodzi z dołka, 

który został osiągnięty w 2009 roku. Największe wydatki na inwestycje w rolnictwie w 2011 roku 

miały miejsce w województwach mazowieckim (741 mln złotych) oraz wielkopolskim (642,2 mln 

                                                           
3 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_rolnictwa_2011.pdf 
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złotych), w którym Emitent prowadzi swoją działalność. Dodatkowo badanie przeprowadzone 

dla EFL (Europejski Fundusz Leasingowy S.A.), wskazuje, że ponad 29% gospodarstw rolnych w 

Polsce w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakup sprzętu rolniczego.  Najwięcej bo 27% z tych 

gospodarstw planuje zakup ciągnika, 16% wskazało agregat uprawowy, a 13% pług. 

Wykres 2: Wydatki inwestycyjne w rolnictwie według województw w 2011 roku (w mln zł) 

 
Źródło: Dane GUS 

Wykres 3: Wydatki na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia rolnicze ( w mln zł) 

 
Źródło: Dane GUS 

 

(e) Struktura maszyn w gospodarstwach rolniczych w Polsce  

Wg danych GUS w 2010 roku największą część maszyn w gospodarstwach rolnych stanowiły 

ciągniki. Ciągniki to prawie połowa maszyn obecnych w gospodarstwach (48,98% wszystkich 

maszyn). Kolejnymi najpopularniejszymi maszynami są rozsiewacze nawozu i wapna (21,06%) 

oraz opryskiwacze polowe (18,14%).  
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(2) Działalność związana z prowadzeniem OSW „Beskidek” 

Od marca 2012 roku Spółka zarządza należącym do Meprozet Kościan S.A. Ośrodkiem 

Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Beskidek”. Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy został 

wynajęty od Meprozet Kościan S.A. w wyniku rozstrzygnięcia opublikowanego w prasie zapytania 

ofertowego przez Meprozet Kościan S.A. w lutym 2012 roku. Ośrodek zlokalizowany jest w 

miejscowości Szczyrk (miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie bielskim). Obiekt 

posiada 19 pokoi umożliwiających przyjęcie 43 osób. Po realizacji projektu unijnego polegającego 

na modernizacji ośrodka(do 30 listopada 2013 roku), pojemność zwiększy się do ok. 51 osób, 

natomiast ilość pokoi do 20. Na parterze obiektu znajduje się duże zaplecze konferencyjne oraz 

restauracyjne. 

Ze względu na atrakcyjne usytuowanie, „Beskidek” jest w stanie zaistnieć na bardzo 

konkurencyjnym lokalnym rynku. Ośrodek oprócz bazy noclegowej świadczy usługi dodatkowe 

w postaci usług gastronomicznych, organizacji szkoleń, konferencji,  imprez okolicznościowych. 

Dodatkowym źródłem przychodów jest wyciąg do nauki jazdy na nartach położony 

bezpośrednio w obrębie Ośrodka, oraz wypożyczalnia sprzętu narciarskieg  o. Z uwagi na dużą 

sezonowość cechującą działalność hotelarską w obszarach górskich, w celu zwiększenia 

efektywnego wykorzystania bazy noclegowej ośrodek skupia się na obsłudze turystyki o profili 

biznesowym oraz sportowym i rekreacyjnym. Dzięki temu w okresie małego natężenia 

turystycznego ośrodek jest w mniejszym stopniu narażony na spadek wykorzystania bazy 

noclegowej, a jednocześnie pogorszenie wyników finansowych. W roku 2012 uśrednione 

wykorzystanie bazy noclegowej OSW Beskidek szacuje się na ok. 30%. 

Promocja ośrodka i sprzedaż odbywa się nie tylko poprzez bezpośredni kontakt z klientem, ale 

również przez biura turystyczne, jak i portale internetowe. 

Działalność Ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie od marca 2012 do listopada 2013 

roku nie była rentowna. Wynikało to z faktu, iż w Ośrodku był przeprowadzany remont 

kapitalny. Część z poniesionych kosztów związanych z remontem zostało zrefundowanych w 

ramach dotacji unijnej uzyskanej z Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W wyniku 

podniesienia standardu Ośrodka, Zarząd przewiduje, że w roku 2014 i latach następnych 

działalność hotelarska będzie rentowna. 

(a) Struktura przychodów według rodzaju produktów 

Tabela 5: Struktura przychodów według rodzaju produktów 

Wyszczególnienie 
Struktura [zł] Struktura [%] 

2012 2011 2012 2011 

Przychody ze sprzedaży produktów - -  - -  

Przychody ze sprzedaży usług 391.816,13  - 100  - 

Pobyt 361.131,52  - 92,17  - 

Organizacja szkoleń 7.604,67  - 1,94  - 
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Wyszczególnienie 
Struktura [zł] Struktura [%] 

2012 2011 2012 2011 

Wynajem sali, pomieszczeń, terenu 7.804,86  - 1,99  - 

Usługi gastronomiczne 15.228,78  - 3,89 - 

Sprzedaż karnetów 46,30 (od XII/2012) - 0,01 - 

Przychody ze sprzedaży towarów i 

materiałów 
- - - - 

RAZEM 391.816,13 - 100% - 

Źródło: Emitent  

* Działalność prowadzona od marca 2012 r.  

(b) Struktura odbiorców Emitenta 

Tabela 6: Struktura odbiorców Emitenta 

 

Źródło: Emitent  

* Działalność prowadzona od marca 2012 r. 

(c) Rynek turystyczny  

W strukturze turystów zdecydowanie przeważają klienci polscy, stanowiący prawie 80% 

wszystkich odwiedzających. Stanowią oni największą część klientów ośrodków wczasowych- 

95,1%. Turyści zagraniczni stanowią największy odsetek gości hotelowych (28,2%), oraz 

użytkowników pól biwakowych/campingowych (25,8%). Jednak ogólnie goście zagraniczni 

najchętniej wybierają hotele i obiekty hotelowe (86,9%). Najwięcej turystów przyjeżdża do Polski 

z Niemiec, stanowią oni aż 25,9% turystów zagranicznych. Na drugim miejscu są Brytyjczycy 

(7,8%) a na trzecim Rosjanie (6,4%). 

Wśród Polaków od 15 roku życia, w 2011 roku tylko 43% odbyło wyjazd w celach turystycznych. 

Dla prawie jednej trzeciej wyjeżdżających, był to wyjazd zagraniczny. Dane wskazują, że wyjazdy 

turystyczne organizuje sobie coraz mniej Polaków - w 2000 roku wyjazd turystyczny odbyło 60% 

populacji. Utrzymanie spadkowej tendencji do odbywania wyjazdów w celach turystycznych 

może negatywnie odbić się na sytuacji rynku turystycznego. 

Rodzaj odbiorcy / grupy 

odbiorców 

Struktura [zł] Struktura [%] 

2012 2011 2012 2011 

1 Zakłady pracy        25.957,03 -              6,62 - 

2 Pobyty zorganizowane       61.854,88 -            15,79 - 

3 Biura podróży       38.136,11 -              9,73 - 

4 Firmy szkoleniowe     148.305,92 -            37,85 - 

5 Klienci indywidualni       67.006,63 -            17,11 - 

6 Pracownicy ZPChR 

(indywidualnie) 
     50.555,56 -            12,90 - 

SUMA    391.816,13  -          100,00%  - 
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W 2011 roku w Polsce było 7039 obiektów turystycznych zbiorowego zakwaterowania (o 167 

mniej niż w 2010 i o 779 mniej niż w 2000), z czego 74,3% stanowiły obiekty całoroczne.  

Obiekty hotelowe stanowiły 46,6% wszystkich obiektów turystycznych w 2011 roku. Ośrodków 

szkoleniowo-wypoczynkowych w 2011 roku było 465 (w 2010 było ich 494). Wykorzystanie 

miejsc noclegowych w 2011 roku dla obiektów nie-hotelowych wynosiło 36,3%. 

Tabela 7: Struktura miejsc noclegowych w Szczyrku 

typ obiektu ilość obiektów miejsca noclegowe 

Hotele 10 1297 

Ośrodki/domy wczasowe 14 1641 

Pensjonaty/Wille 29 867 

Apartamenty 11 183 

Pokoje gościnne 50 820 

Agroturystyka 3 46 

Domki 9 158 

Schroniska 4 161 

SUMA 130 5 173 

Źródło: Oficjalny przewodnik turystyczny UM Szczyrk 

Szczyrk jest jednym z najpopularniejszych ośrodków narciarskich w Polsce. Miasto oferuje 

rozwiniętą infrastrukturę ukierunkowaną na turystów, oraz wiele atrakcji ( wyciągi narciarskie, 

boiska sportowe, lodowisko, pływalnia). W mieście można znaleźć praktycznie każdy typ 

zakwaterowania, od hoteli poprzez ośrodki wczasowe, po schroniska. Ogółem w Szczyrku dla 

turystów dostępnych jest prawie 5200 miejsc noclegowych. 

Perspektywy rozwoju turystyki w górach są silnie uzależnione od osób uprawiających narciarstwo, 

oraz od dostępnej infrastruktury. Dotychczas polskie ośrodki nie mogły pod względem 

infrastruktury mierzyć się z zagranicznymi kurortami. Jednak środki unijne przeznaczane na 

rozwój turystyki doprowadziły do modernizacji infrastruktury narciarskiej w Polsce, przyciągając 

wciąż nowych amatorów białego szaleństwa. 

 

(3) Działalność polegająca na prowadzeniu Gabinetów Rehabilitacji 

„Terapia” 

W strukturze organizacyjnej Emitenta w 2008 roku została wydzielona jednostka (komórka) 

organizacyjna, która jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zarejestrowany w rejestrze 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę 

Wielkopolskiego, prowadzi działalność rehabilitacyjną. 

Centrum Rehabilitacji TERAPIA swoją działalność rozpoczęło w 2010 roku. Na początku oferta 

skierowana była głównie do pracowników przedsiębiorstw mających statuts zakładów pracy 

chronionej. Podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2012 roku pozwoliło na 

rozszerzenie zakresu świadczonych usług , dzięki czemu w obecnej chwili Centrum Rehabilitacji 

TERAPIA jest jedyną placówką w Kościanie i okolicach oferującą tak szeroki zakres usług 

medycznych zarówno w ramach NFZ oraz komercyjnie. Głównym celem Centrum Rehabilitacji 

TERAPIA jest świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji tak, aby w realnie najlepszy 
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sposób przywrócić pacjentowi możliwość optymalnego funkcjonowania biologicznego, 

społecznego i zawodowego. Centrum Rehabilitacji TERAPIA przede wszystkim świadczy usługi 

z zakresu: 

 Fizykoterapii: Diadynamik, galwanizacja, Prądy Kotz`a, Prądy Traebert`a, Tens, 

Elektrostymulacja, Jonoforeza, Interferencja, Ultradźwięki, Fonoforeza, Magnetoterapia, 

Laseroterapia, Terapuls, Lampa Sollux, termo żele, Krioterapia 

 Kinezyterapii: Ćwiczenia czynne, Ćwiczenia bierne, Ćwiczenia w odciążeniu, Nauka chodu 

 Masaży: Kręgosłupa, Częściowy, Limfatyczny, Masaże lecznicze, Masaż całego ciała 

 Inne: zabiegi rehabilitacyjne: McKenzie, PIRR, PNF, Terapia manualna, Ćwiczenia 

wspomagane 

 Masaże relaksacyjne: Masaż Tajski, Masaż w kapsule relaksacyjnej  

Od września 2013 roku oferta Centrum Rehabilitacji TERAPIA została poszerzona o Gabinety 

Medycyny Pracy. 

Przychodnia zatrudnia wykwalifikowaną kadrę rehabilitantów, posiadających wieloletnie 

doświadczenie. 

Działalność rehabilitacyjna jest rentowna. W latach 2012 – 2013 średnia rentowność z tej 

działalności wynosiła około 25%. 

(a) Struktura przychodów 

Tabela 8: Struktura przychodów Centrum Rehabilitacji TERAPIA 

Wyszczególnienie 
Struktura [zł] Struktura [%] 

2012 2011 2012 2011 

Przychody ze sprzedaży produktów - - - - 

Przychody ze sprzedaży usług 621.613,50 597.213,00  100 100 

Fizjoterapia ambulatoryjna (NFZ) 101.197,50 -  16,28  - 

Zabiegi rehabilitacyjno-fizykoterapeutyczne 398.016,00  452.413,00 64,03  75,75 

Ćwiczenia rehabilitacyjne 18.000,00  - 2,90  - 

Usługi usprawniania fizycznego 104.400,00 140.800,00 16,79 23,58 

Pozostałe usługi (badania specj.) - 4.000,00 - 0,67 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - - - 

RAZEM 621.613,50 597.213,00  100% 100% 

Źródło: Emitent  

 

(b) Struktura odbiorców 

Tabela 9: Struktura odbiorców Centrum Rehabilitacji TERAPIA 
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Źródło: Emitent  

 

(c) Rynek usług rehabilitacyjnych 

Rynek usług rehabilitacyjnych w Polsce jest silnie determinowany przez umowy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia i ubezpieczycielami. Rynek ten w szerokim znaczeniu obejmuje nie tylko 

wyspecjalizowane ośrodki, ale też uzdrowiska i sanatoria. Wśród czynników wpływających na 

rynek można wyróżnić między innymi wydatki na ochronę zdrowia, starzenie się społeczeństwa, 

oraz liczbę osób ulegających wypadkom. 

Według raportu „Health at a Glance: Europe 2012” wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w 

2012 roku wyniosły 1068 euro per capita, oraz 7% w stosunku do PKB. Oznacza to, że w Polsce 

wydaje się dużo mniej na ochronę zdrowia niż w krajach Europy Zachodniej. Pozwala to 

wnioskować, że wydatki na opiekę medyczną wzrastają wraz ze wzrostem zamożności 

społeczeństwa, a w tym zakresie istnieje w Polsce duży obszar do wzrostu. Według danych GUS 

wydatki na usługi rehabilitacyjne w latach 2003-2010 odnotowały największy wzrost w sektorze 

medycznym i w 2010 roku ich udział w wydatkach bieżących wyniósł 3,6%. 

Ze względu na specjalizację ośrodka w świadczeniu usług na rzecz Zakładów Pracy Chronionej, 

kluczowymi grupami demograficznymi jest ludność w wieku produkcyjnym-niemobilna oraz 

ludność w wieku nieprodukcyjnym. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 

można zaobserwować wzrost liczby ludności z tych grup. Wiąże się to z coraz większym 

zaawansowaniem usług medycznych i wydłużającej się średniej długości życia. W perspektywie 

należy zwrócić uwagę na podwyższający się wiek emerytalny, który wpłynie na dalsze zwiększenie 

liczby potencjalnych pacjentów. 

Rodzaj odbiorcy 
Wartościowo Struktura [%] 

2012 2011 2012 2011 

Pacjenci w ramach 

kontraktu z NFZ 101.197,50  - 16,28 - 

Meprozet Kościan 

S.A. 465.820,00  581.527,00 74,94 97,37 

Pacjenci indywidualni 36.596,00 15.686,00 5,89 2,63 

Pacjenci z PCPR 18.000,00  - 2,89 - 

SUMA 621.613,50  597.213,00 100 100 
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Wykres 4: Liczba ludności w wieku produkcyjnym-niemobilnym oraz poprodukcyjnym (w mln) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W trakcie swojej działalności przychodnia świadczyła usługi głównie na rzecz ZPCh Meprozet, 

stąd też, inne zakłady pracy chronionej stanowią dla niej potencjalnych atrakcyjnych klientów. W 

2011 roku w województwie wielkopolskim znajdowało się 251 ZPCh, z czego 3 znajdowały się w 

Kościanie, a 13 w Lesznie, czyli w rejonie, w którym swoją działalność prowadzi przychodnia. W 

2013 roku, liczba ZPCh spadła do 229. W Kościanie pozostały 2 zakłady pracy chronionej, w 

Lesznie ta liczba spadła do 10. Powodem spadku liczby zakładów pracy chronionej może być 

spadek dopłat do ZPCh. 

(4) Działalność produkcyjno-usługowa 

Poza trzema wyżej wymienionymi gałęziami działalności, Emitent prowadzi również działalność 

produkcyjno-usługową, polegającą na produkcji i sprzedaży detali metalowych wykonywanych na 

zakupionej w ramach dotacji unijnej przecinarce plazmowo-gazowej. Wykonywane detale są 

wykorzystywane do produkcji wozów asenizacyjnych. Głównym odbiorcą Spółki jest 

MEPROZET Kościan, jednak w przyszłości Emitnet planuje rozszerzyć ofertę również dla 

innych podmiotów. 

Przychody z działalność spółki związanej ze świadczeniem usług i produkcją pochodzą przede 

wszystkim z: 

 Produkcji detali metalowych wykonywanych na przecinarce plazmowo-gazowej, 

 Wynajmu maszyn produkcyjnych: nożyce gilotynowe, zwijarki do blachy, obrotniki, 

 Usług wykonywanych na tokarce uniwersalnej, 

 Usług transportu wewnętrznego wózkami widłowymi, 

 Usług transportu wewnętrznego ciągnikiem rolniczym, 

 Usług malowania metodą elektrostatyczną. 

(a) Struktura przychodów z działalności produkcyjno-usługowej Emitenta 

Tabela 10: Struktura przychodów z działalności produkcyjno-usługowej Emitenta 
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Wyszczególnienie 
Struktura [zł] Struktura [%] 

2012 2011 2012 2011 

Przychody ze sprzedaży produktów 
1.188.892,56 1.234.148,98 69,69 70,51 

Detale wykonane metodą gazową 
380.601,56 396.278,98 22,31 22,64 

Detale wykonane metodą plazmową 
808.291,00  837.870,00 47,38 47,87 

Przychody ze sprzedaży usług 
515.517,50 516.267,67 30,22 29,49 

Usługi wózkami widłowymi 
212.400,00 212.400,00  12,45 12,13 

Usługi ciągnikiem z ładowaczem 
109.917,50 107.993,46 6,44 6,17 

Usługi tokarką 
66.000,00 66.000,00 3,87 3,77 

Najem nożyc, zwijarki, obrotników 
67.200,00 67.200,00 3,94 3,84 

Usługi malarskie 
60.000,00 27.500,00 3,52 1,57 

Pozostałe usługi 
- 35.174,21 - 2,01 

Przychody ze sprzedaży towarów i 

materiałów 
1.460,64 0,00 0,09 0,00 

Sprzedaż części i BHP 
1.460,64 0,00 0,09 - 

RAZEM 
 1.705.870,70 1.750.416,65 100 100 

Źródło: Emitent  

(b) Struktura odbiorców z działalności produkcyjno-usługowej Emitenta 

Tabela 11: Struktura odbiorców z działalności produkcyjno-usługowej Emitenta 

Źródło: Emitent  

4.8.2 Strategia oraz cele emisyjne Emitenta 

Strategia Emitenta zakłada zwiększenie przychodów Spółki przez rozwój działalności 

związanej ze sprzedażą maszyn rolniczych, tj. poprzez poszerzanie oferty handlowej i rozwój 

punktów sprzedaży. Okres realizacji strategii wynosi 5 lat. 

Rodzaj odbiorcy 

Wartościowo Struktura [%] 

2012 2011 2012 2011 

Firma produkcyjna 
MEPROZET 

1.705.870,70 1.738.058,92 100,00 99,29 

Pozostałe firmy 

0,00 12.357,73 0,00 0,71 

SUMA 1.705.870,70 1.750.416,65 100,00 100,00 
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Spółka systematycznie poszerza krąg dostawców – producentów maszyn rolniczych – tak, aby 

w swojej ofercie posiadać jak najszerszy asortyment maszyn umożliwiający zaspokojenie 

wszelkich potrzeb gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw komunalnych oraz leśnych. Polski 

rynek rolniczy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wielkości gospodarstw rolnych, 

dlatego dobrze dobrana oferta, w dwóch segmentach cenowych poszczególnych rodzajów 

maszyn, zapewni Spółce szersze grono odbiorców. 

 

Spółka prowadzi również sprzedaż ratalną maszyn rolniczych. To rozwiązanie jest bardzo 

chwalone przez wielu klientów z powodu niskich kosztów dodatkowych, niskiego 

początkowego zaangażowania środków własnych oraz małych wymagań dokumentów 

niezbędnych do dokonania zakupu. W ten sposób Spółka sukcesywnie poszerza grono swoich 

klientów oraz zwiększa wolumen sprzedaży. W ramach pozyskanych środków z emisji akcji 

Spółka planuje zwiększyć zaangażowanie środków przeznaczonych na zakupy na raty. 

 

Kolejnym istotnym elementem jest rozszerzenie działalności oddziału w Piaskach poprzez 

zwiększenie wartości maszyn rolniczych znajdujących się w magazynie oraz uruchomienie 

profesjonalnego sklepu z częściami zamiennymi do ciągników oraz maszyn rolniczych, jak 

również narzędzi ogrodniczych. 

Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące utworzenia trzeciego punktu 

handlowego. 

 

Środki z emisji akcji serii B zostaną przeznaczone na rozwój działalności Emitenta związanej z 

handlem maszynami rolniczymi: 

 Rozwój punktów handlowych - ok. 1-2 mln zł, 

 Zasilenie kapitału obrotowego - ok. 1-2 mln zł, 

 Stworzenie i wdrożenie systemu sprzedaży ratalnej - ok. 0,5-1 mln zł . 

4.9 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym 

inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, 

zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

W 2012 i 2013 r. przeprowadzono remont Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Beskidek” 

w ramach realizowanego projektu unijnego o łącznej wartości 1.250.000 zł netto. Planowane 

dofinansowanie projektu wynosi 60%.  

 

Łączna kwota inwestycji Spółki w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, tj. za rok 2012 

wyniosła 335.312,77 zł, w tym: 

 Inwestycje związane z Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Beskiedek”: 

188.184,78 zł, 

 Pozostałe inwestycje: 146.127,99 zł. 

 

Ponadto Emitent posiada pakiety akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie. Wartość portfela akcji posiadanych przez Spółkę na dzień 30.09.2013 r. wynosiła 

547.407,43 zł. 
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Inwestycje Emitenta w pakiety akcji Spółek publicznych są inwestycją krótkoterminową. W 

najbliższym czasie Emitent nie zamierza zwiększać w znaczący sposób swojego zaangażowania 

kapitałowego w inne podmioty gospodarcze. 

Udział wyżej wymienionych aktywów docelowo nie powinien przekroczyć 15% aktywów 

Emitenta. 

4.10 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym lub likwidacyjnym 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie zostały wobec niego wszczęte postępowania 

upadłościowe, układowe bądź likwidacyjne. 

 

4.11 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 

arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może 

mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie zostały wobec niego wszczęte postępowania ugodowe, 

arbitrażowe lub egzekucyjne, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 

Emitenta. 

 

4.12 Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami 

rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi 

postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 

miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które 

to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą 

mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie jest on ani w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie był stroną 

bądź przedmiotem jakichkolwiek innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań 

sądowych lub arbitrażowych, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej 

przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Według najlepszej 

wiedzy Emitenta nic nie wskazuje, aby postępowania takie mogły wystąpić.   
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4.13 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań 

wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w 

szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Spółka posiada kredyt obrotowy w wysokości 1.500.000,00 zł. Na dzień 30.09.2013 r. 

wykorzystana kwota kredytu wnosiła około 97%. 

 

4.14 Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ 

na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem 

finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

Emitent oświadcza, że w okresie objętym sprawozdaniem finansowym miały miejsce następujące 

nietypowe okoliczności i zdarzenia, mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej: 

 Rozpoczęcie działalności hotelarskiej w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 

„Beskidek” w Szczyrku od 1 marca 2012 r., 

 Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: 

o Umowa zawarta od 01.02.2012 do 31.12.2016 r., 

o Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, 

o Miesięczna wartość kontraktu: 9.199,96 zł. 

 Rozpoczęcie remontu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Beskidek” w ramach 

realizowanego projektu o łącznej wartości 1.250.000 zł netto, z czego dofinansowanie 

projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 750.000 

zł.  

 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta do 2.500.000,00 zł 

4.15 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 

finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji 

istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych 

finansowych, o których mowa w rozdziale 5 Dokumentu Informacyjnego 

W związku z modernizacją OSW „Beskidek” i prowadzonych w nim prac budowlanych, ośrodek 

pozostł zamknięty w okresie od czerwca do połowy sierpnia, a więc przez niemalże cały sezon 

letni. Ta sytuacja z pewnością będzie miała negatywny wpływ na wynik finansowy z działalności 

hotelarskiej, jednak może zostać zrównoważona w przyszłych okresach 2013 roku, przez 

podniesienie standardu obiektu oraz poprzez dodatkowe miejsca noclegowe, które ośrodek 

będzie w stanie oferować dzięki modernizacji.  

 

Ponadto dnia 18 września 2013 r. zostało zarejestrowane przekształcenie spółki w Spółkę 

Akcyjną. 



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

97 

[181] 

 

4.16 Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących Emitenta 

4.16.1 Dane o członkach Zarządu Emitenta 

Zarząd Spółki jest dwuosobowy. Prezesem Zarządu Spółki obecnie jest Pan Michał Lichaj. 

Członkiem Zarządu Spółki jest Pan Łukasz Miszkiewicz. 

 

Zgodnie z treścią art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu jest 

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). 

 

(1) Życiorysy zawodowe członków Zarządu Emitenta 

Michał Lichaj- Prezes Zarządu Agromep S.A. 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 

oraz termin upływu kadencji na jaką dana osoba została powołana 

Lichaj Michał, Prezes Zarządu od 2006 r., powołany na czas nieoznaczony 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

1971-1976 Politechnika Poznańska, specjalizacja: Maszyny Robocze i Pojazdy 

Doświadczenia zawodowe: 

1976-1980 Rejon Dróg Publicznych w Lesznie- Główny Mechanik 

1980-1988 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Lesznie- Główny Mechanik 

1988-1990 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lesznie- Z-ca 

Dyrektora ds. technicznych 

1991-1992 Urząd Wojewódzki w Lesznie; Wydział Rozwoju Gospodarczego – Inspektor 

Wojewódzki 

1993-1999 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Lesznie – Prezes Zarządu 

Od 1999 Meprozet Kościan S.A. – Specjalista ds. organizacji i restrukturyzacji  

 

W latach 1995-2000 Pan Michał Lichaj prowadził likwidację przedsiębiorstw państwowych w celu 

ich prywatyzacji, oraz innych przedsiębiorstw z przyczyn ekonomicznych. W latach 1994-2004 

zasiadał w radach nadzorczych kilku spółek prawa handlowego, w tym w dużym 

przedsiębiorstwie produkcyjnym Spółce Skarbu Państwa pod firmą Fabryka Urządzeń 

Mechanicznych CHOFUM w Ciechanowie S.A., gdzie był przewodniczącym Rady Nadzorczej w 

latach 1994-2000, a po wejściu spółki do NFI w-ce przewodniczącym w latach 2000-2004. 

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 
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Meprozet Kościan, Specjalista ds. organizacji i restrukturyzacji, Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie ostatnich 

trzech lat dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 

albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 

organach lub nadal jest wspólnikiem 

- Meprozet Kościan S.A. z siedzibą w Kościanie – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

akcjonariusz 

- ROTOPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie – Prezes Zarządu, wspólnik 

 

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba 

została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu 

lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa prywatnego 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz 

nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do 

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

g) Informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu Agromep S.A. 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 

oraz termin upływu kadencji na jaką dana osoba została powołana 

Miszkiewicz Łukasz, Członek Zarządu, powołany na czas nieoznaczony 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

1999 – 2003 II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie 

2003 – 2008 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i 

Turystyki w Jeleniej Górze, specjalizacja: Turystyka i Hotelarstwo 

Doświadczenia zawodowe: 

2009 – 2011 Agromep Sp. z o.o. na stanowisku specjalista ds. sprzedaży 

2011 -  Agromep Sp. z o.o. na stanowisku kierownika ds. marketingu i rozwoju 

2012 -  Agromep Sp. z o.o. – Członek Zarządu 

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem. 

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie ostatnich 

trzech lat dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 

albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 

organach lub nadal jest wspólnikiem 

Wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem 

spółek prawa handlowego. 

 

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba 

została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu 

lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa prywatnego 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz 

nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do 

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

100 

[181] 

 

g) Informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

4.16.2 Dane o Radzie Nadzorczej Emitenta 

Zbyszek Miszkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Agromep S.A. 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta 

oraz termin upływu kadencji na jaką dana osoba została powołana 

Miszkiewicz Zbyszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  koniec kadencji: 18 września 2016 r. 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

1969 - 1971  II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie 

1971 - 1974  Technikum Mechaniczne w Rogoźnie Wielkopolskim 

1979 - 1983  Politechnika Poznańska 

 Doświadczenie zawodowe 

1974 - 1981  Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych Leszno   na stanowisku specjalista ds. 

zaopatrzenia 

1981 - 1982  Państwowy Ośrodek Maszynowy Leszno  na stanowisku samodzielny referent ds. 

transportu 

1982 - 1984  działalność gospodarcza 

1984 - 1988  Ośrodek Sportu i Rekreacji  Leszno  na stanowisku kierownik obiektu  

1988 - 1999 działalność gospodarcza 

1999 -          Meprozet Kościan SA w Kościanie  - Wiceprezes Zarządu 

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 

Meprozet Kościan S.A. w Kościanie  - Wiceprezes Zarządu 

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie ostatnich 

trzech lat dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
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albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 

organach lub nadal jest wspólnikiem 

Meprozet Kościan SA w Kościanie  - Wiceprezes Zarządu. 

 

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba 

została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu 

lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa prywatnego 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz 

nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do 

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

g) Informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Janina Miszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej Agromep S.A. 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 

oraz termin upływu kadencji na jaką dana osoba została powołana 

Miszkiewicz Janina – Członek Rady Nadzorczej,  koniec kadencji: 18 września 2016 r. 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

1970 – 1974 I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie 
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1974 – 1978 Akademia Rolnicza Poznań 

 Doświadczenie zawodowe: 

1979 – 1990 Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Bojanowie  na stanowiskach 

samodzielny referent i specjalista d/s szkolenia 

1991 – 1996 Ośrodek Doradztwa Rolniczego Leszno   na stanowisku starszy referent 

1994 -  Działalność gospodarcza 

2004 -  Meprozet Kościan SA w Kościanie na stanowiskach referent d/s osób 

niepełnosprawnych i kierownik biura 

2005 – 2013 Członek Rady Nadzorczej Meprozet Kościan SA 

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

brak 

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie ostatnich 

trzech lat dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 

albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 

organach lub nadal jest wspólnikiem 

Meprozet Kościan SA w Kościanie  - Członek Rady Nadzorczej do dnia 27 czerwca 2013 r. 

 

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba 

została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu 

lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa prywatnego 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz 

nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do 

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

g) Informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
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h) Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Ireneusz Różycki - Członek Rady Nadzorczej Agromep S.A. 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 

oraz termin upływu kadencji na jaką dana osoba została powołana 

Różycki Ireneusz – Członek Rady Nadzorczej, koniec kadencji: 18 września 2016 r. 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

1992  Politechnika Poznańska – Inżynier Spawalnik  

Studia podyplomowe 

2000   Instytut Spawalnictwa – Dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa EWE  

2006-2007  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo z auditingiem energetycznym na wydziale 

Budownictwa i Architektury Politechniki Poznańskiej  

Doświadczenie zawodowe:     

1974 - 1987 Kombinat Metalplast, Oborniki - Specjalista ds. dozoru technicznego 

1987 - 1990 Spółdzielnia Pracy Grunwald, Poznań,  Zastępca Prezesa ds. Technicznych  

1990 - 1992 Gros-Pol Poznań Sp. z o.o., Kierownik Techniczny 

1992 - 1993 Promet Oborniki s.c., Dyrektor  

1993 - 2010 Kierownik Techniczny / Kierownik Działu Realizacji Kontraktów, Kierownik 

Budowy / Główny Spawalnik 

 

2010 - 2011  PBG Energia Sp. z o.o. – Kierownik projektu 

2011-   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o, - Dyrektor ds. Technicznych 

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla Emitenta 

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza emitentem, która ma istotne znaczenie dla 

emitenta. 

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie ostatnich 

trzech lat dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 

albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 

organach lub nadal jest wspólnikiem 

Wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem 

spółek prawa handlowego. 
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e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba 

została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu 

lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa prywatnego 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz 

nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do 

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

g) Informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Maciej Kędziora  - Członek Rady Nadzorczej Agromep S.A. 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 

oraz termin upływu kadencji na jaką dana osoba została powołana 

Kędziora Maciej – Członek Rady Nadzorczej, koniec kadencji: 18 września 2016 r. 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Maciej Kędziora jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek polityka 

gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Ukończył studium podyplomowe z analizy ekonomicznej 

i controllingu oraz szereg szkoleń zawodowych (Inżynieria kosztów w przedsiębiorstwie 

produkcyjnym, pięciostopniowy cykl seminariów controllingowych organizowanych przez 

Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.) 
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Doświadczenie zawodowe:     

1999-2000  Staż w banku PKO BP 

2000-2001 Przedsiębiorstwo handlowe, stanowiska: specjalista ds. marketingu oraz 

commercial manager 

2002 -   Analityk, spółka związana z branżą opakowań 

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza emitentem, która ma istotne znaczenie dla 

emitenta. 

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie ostatnich 

trzech lat dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 

albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 

organach lub nadal jest wspólnikiem 

Wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem 

spółek prawa handlowego. 

 

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba 

została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu 

lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa prywatnego 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz 

nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

 

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do 

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

g) Informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
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h) Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Marek Lichaj  - Członek Rady Nadzorczej Agromep S.A. 

 

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta 

oraz termin upływu kadencji na jaką dana osoba została powołana 

Lichaj Marek – Członek Rady Nadzorczej, koniec kadencji: 18 września 2016 r. 

 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Marek Lichaj jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 

Lipca 2002, do grudnia 2005 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców 

Prawnych w Poznaniu. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z dnia 28 

grudnia 2005 r. zostaje wpisany na listę radców prawnych. 

Doświadczenie zawodowe:     

2000 - 2005 Kancelaria Radców Prawnych Bartkowiak i Lorych z siedzibą w Lesznie 

2006 -  Kancelaria Radcy Prawnego Marek Lichaj 

 

 

c) Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 

Meprozet Kościan S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

 

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie ostatnich 

trzech lat dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 

albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 

organach lub nadal jest wspólnikiem 

Meprozet Kościan S.A. z siedzibą w Kościanie – Członek Rady Nadzorczej 

Rotoplast Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie – udziałowiec mniejszościowy 

 

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba 

została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu 

lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa prywatnego 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz 

nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 
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f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do 

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

g) Informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w 

stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej 

spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

4.17 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego struktura akcjonariatu kształtuje się 

następująco: 

Posiadacz akcji Seria Rodzaj akcji 
Liczba  
akcji 

Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na WZ  

Janina 
Miszkiewicz 

A 

imienne 
uprzywilejowane co do 
głosu w stosunku dwa 
głosy na jedną akcję 

2 272 500 69,71% 4 545 000 78,91% 

B na okaziciela 20 000 0,61% 20 000 0,35% 

Łącznie A i B   2 292 500 70,32% 4 565 000 79,25% 

Michał Lichaj A 

imienne 
uprzywilejowane co do 
głosu w stosunku dwa 
głosy na jedną akcję 

227 500 6,98% 455000 7,90% 

Meprozet S.A. 
Kościan 

B na okaziciela 400 000 12,27% 400 000 6,94% 

Pozostali 
akcjonariusze 

B na okaziciela 340 000 10,43% 340 000 5,90% 

SUMA     3 260 000 100,00% 5 760 000 100,00% 
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5 Załączniki 

5.1 Sprawozdania finansowe 

5.1.1 Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. 
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5.1.1.1 bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz 

rachunek przepływów pieniężnych  

 



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

110 

[181] 

 

 



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

111 

[181] 

 

 



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

112 

[181] 

 



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

113 

[181] 

 

 



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

114 

[181] 

 

 



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

115 

[181] 

 

 
  



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

116 

[181] 

 

5.1.1.2 informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o 

zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

Rodzaj aktywów i pasywów Sposób (podstawa) wyceny 

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i 
prawne 

Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub 
wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny 
środków trwałych), pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości 

2. Środki trwałe w budowie W wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub 
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości 

3. Udziały w innych jednostkach oraz inne 
inwestycje zaliczone do aktywów trwałych 

Wg ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości 

4. Zapasy Zakup towarów handlowych i ich zapas wycenia 
się według ceny zakupu 

5. Inwestycje krótkoterminowe Wg ceny nabycia pomniejszonych o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości 

6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia, nie 
wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień 
bilansowy 

7. Należności i udzielone pożyczki W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
zasad ostrożnej wyceny 

8. Zobowiązania W kwocie wymagającej zapłaty, przy czym 
zobowiązania finansowe, których uregulowanie 
zgodnie z umową następuje drogą wydania 
aktywów finansowych innych niż środki pieniężne 
lub wymiany na instrumenty finansowe – wg 
wartości godziwej 

9. Rezerwy W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej 
wartości 

10. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe 
aktywa i pasywa 

W wartości nominalnej 

 

5.1.1.3 zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w 

okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i 

zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na 

osiągnięte wyniki 

W okresie objętym raportem w ocenie Zarządu miały miejsce trzy istotne zdarzenia dla 

działalności Emitenta. Pierwsze to zakończenie negocjacji warunków współpracy z nowym 

kontrahentem – firmą Zetor Polska Sp. z o. o. Podpisanie umowy w tej sprawie nastąpiło w dniu 

25 października 2013r. W tym samym okresie zakończono negocjacje dotyczące stworzenia 

nowego punktu handlowego Spółki. Podpisanie stosownej umowy najmu nieruchomości, na 

której ma być utworzony ten punkt, nastąpiło w dniu 16 października 2013r. Trzecie zdarzenie to 

zakończenie prac związanych z remontem Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego BESKIDEK 

w ramach pozyskanej przez Spółkę dotacji ze środków unijnych. Ostateczne rozliczenie 

przedsięwzięcia Zarząd planuje na czwarty kwartał 2013. 
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5.1.1.4 jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników 

finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych 

prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym 

raporcie kwartalnym 

Emitent nie przekazuje prognoz do publicznej wiadomości.   

5.1.1.5 w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o 

których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu - opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz 

harmonogramu ich realizacji 

Emitent nie przekazuje informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.  

5.1.1.6 jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań 

innowacyjnych w przedsiębiorstwie - informacje na temat tej aktywności 

Emitent nie podejmował działań innowacyjnych w okresie objętym raportem. 

5.1.1.7 opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji 

Nie dotyczy.   

5.1.1.8 w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn 

niesporządzania takich sprawozdań 

Nie dotyczy.   

5.1.1.9 informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu 

Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w pkt. 4.17 Dokumentu Informacyjnego. 

5.1.1.10 informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu 

na pełne etaty 

Na dzień 30.09.2013 r. Spółka zatrudniała 28 osób w przeliczeniu na pełne etaty. 



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

118 

[181] 

 

5.1.2 Sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Emitenta za okres od 01.01.2012 – 

31.12.2012 r. 
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5.1.3 Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdanie finansowego za 2012 r. 
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5.2 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 
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5.3 Jednolity tekst Statutu Emitenta 

STATUT SPÓŁKI 

Jednolity tekst Statutu Spółki 

przyjęty przez Radę Nadzorczą AGROMEP S.A. 

uchwałą nr 1/I/2013 z dnia 25.10.2013 r. 

zgodnie z uchwałą nr 2/2013 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy AGROMEP S.A. 

z dnia 23.09.2013 r. 

( Akt Notarialny – Repertorium „A” nr 6747/2013) 

 

Kościan, październik 2013 r. 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

PREAMBUŁA 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

działającej pod firmą: „AGROMEP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Kościanie (dalej zwaną również „Spółką przekształcaną”). 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Spółka będzie prowadzona pod firmą: AGROMEP Spółka Akcyjna. Spółka może również posługiwać 

się skrótem firmy: AGROMEP S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. ------------------------------- 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest Kościan. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 3. 

1. Spółka działa na terytorium Polski oraz za granicą. ---------------------------------------------------------------- 

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady produkcyjne, przedstawicielstwa na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, a także 
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organizacjach gospodarczych oraz we wszelkich innych, dopuszczalnych przez prawo formach 

grupowania się podmiotów gospodarczych w Polsce lub za granicą. --------------------------------------------- 

§ 4. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 5. 

Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z), ------------------------------------------- 

2. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z), --------------- 

3. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych n(03.22.Z), -- 

4. Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z), -------------------------------------------------------------------- 

5. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z), ------------------------------------------------------------- 

6. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z), ------------------------------------------- 

7. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z), --------------------------------------------------------- 

8. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z), ------------------------- 

9. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z), ------------------------------------------------------ 

10.Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z), ------------------------------------------------------ 

11.Produkcja narzędzi (25.73.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z), ------------------------------------------------------------------- 

13.Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z), -------------------------------------------------- 

14.Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),   

15.Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z), ----------------------------------------------------------- 

16.Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), -------------------------------------------------------------------------- 

17.Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z),------------------- 

18.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z), --------------------------------- 

19.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

(41.20.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z), ------------------------------------------------------ 

21.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), --------------- 
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22.Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z), -------------- 

23.Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (46.61.Z), ---------- 

24.Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego 

i grzejnego (46.74.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), --------------------------------------------------------------- 

26.Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z), -------------------------------------------------------------------------------- 

27.Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla 

zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z), --------------------------------- 

28.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(47.78.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

29.Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

(47.99.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30.Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z), ------------------------------------------------------------ 

31.Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z), ------------------- 

32.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), --------------------- 

33.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 

(72.19.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34.Działalność pośredników turystycznych (79.11.B), ---------------------------------------------------------------- 

35.Działalność agentów turystycznych (79.11.A), --------------------------------------------------------------------- 

36.Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A), ----------------------------------- 

37.Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B), ------------------------------------------------------- 

38.Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C), --- 

39.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (77.39.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

40.Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), ----------------------------------------------------------------- 

41.Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z), --------------------------------------------------------------------- 

42.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), -------------------------------- 

43.Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z), --------------------------------- 

44.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), ----------------------- 
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45.Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A), --------------------------------------------------------------------------- 

46.Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E), ------ 

47.Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z), ---------------------------------------------------- 

48.Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z), ------------------------------- 

49.Transport drogowy towarów (49.41.Z), ------------------------------------------------------------------------------ 

50.Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z), ------------------ 

51.Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z), ----------------------------------------- 

52.Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z), ---------- 

53.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),------------------ -------------------- 

54.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), ------------------------- 

55.Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z), -------------------------------------------------------------------- 

56.Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), ------------------------------------------------------------------- 

57.Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z), ---------------------------------- 

58.Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (95.29.Z). ------------------------------- 

§ 6. 

1. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie 

podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem 

wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------- 

II. KAPITAŁ I AKCJE 

§ 7. 

1. Założycielami Spółki są Wspólnicy przekształcanej spółki pod firmą: „AGROMEP” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

(I) Janina Miszkiewicz, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(II)Michał Lichaj. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 8. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.260.000,00 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy 

złotych) i dzieli się na: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
© Grant Thornton  

 

171 

[181] 

 

a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 1 do 

2.500.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, ------------------------------------------------------ 

b) 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 do 

760.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. --------------------------------------------------------- 

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 

(słownie: dwa) głosy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Przed rejestracją Spółki jej kapitał zakładowy został opłacony w pełni, tj. w kwocie 2.500.000,00 zł 

(dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Akcje serii A zostały pokryte majątkiem Spółki pod firmą: 

„AGROMEP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie (tj. majątkiem spółki 

przekształcanej). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 9. 

1. Akcje Spółki są zbywalne. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. ------------------------------------------------ 

3. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela na pisemny wniosek 

zainteresowanego Akcjonariusza. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie (1) jednego miesiąca od dnia 

złożenia wniosku przez Akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest 

dopuszczalna.--------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

4. Akcje Spółki są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. ----------------------------- 

5. Księga akcyjna Spółki może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić 

prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Polsce. --------------------------------------- 

6. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu 

spółek handlowych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 10. 

1. Akcje mogą być umarzane zgodnie z zasadami dotyczącymi obniżenia kapitału zakładowego 

przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------------- 

2. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. ------------------ 

III. ORGANY SPÓŁKI 

§ 11. 

1. Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(I.) Zarząd, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(II.) Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(III.) Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ZARZĄD 

§ 12. 

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym z Prezesa. ---------------------- 

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem 

pierwszego składu Zarządu, który powołany został uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki 

Przekształcanej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. W przypadku braku Prezesa Zarządu, Członkowie Zarządu wybierają tymczasowo Prezesa Zarządu 

spośród swojego grona do czasu odbycia następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, na której zostanie 

wybrany Prezes Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencję) określa Rada Nadzorcza, jednakże 

okres ten nie może być dłuższy niż 5 (pięć) lat. Ponowne powołania tej samej osoby na członka 

Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż 5 (pięć) lat każda. Powołanie może nastąpić nie 

wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu. ---------------------------------------- 

5. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------- 

6. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przed Radę Nadzorczą lub Walne 

Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 13. 

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes. --------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 14. 

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem 

do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. ---- 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach 

określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------------------------- 

4. Zarząd Spółki jest obowiązany: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

(I.) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok 

obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego, --------------------------------------------------- 

(II.) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -------------------------------------- 

(III.) przedstawić Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt (I.) – (II.), do oceny w zakresie ich 

zgodności z księgami i dokumentami, ----------------------------------------------------------------------------------- 
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(IV.) przedstawić Radzie Nadzorczej wnioski odnośnie podziału zysku albo pokrycia straty. ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 15. 

Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd. --------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 16. 

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie 

Zarządu działający łącznie, lub członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. --------------------------- 

RADA NADZORCZA 

§ 17. 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. ------------------------------------------------------------------------- 

2. Skład Rady Nadzorczej powoływany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i 

sposób wykonywania czynności. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 18. 

Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------ 

§ 19. 

1. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce 

główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu 

albo likwidatorowi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków Zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni 

zależnej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 20. 

W razie złożenia rezygnacji przez członka lub członków Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza, w okresie 

swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego 

członka lub nowych członków, w miejsce tego lub tych, których mandat wygasł w czasie kadencji. 

Powołany w trybie dokooptowania członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 21. 
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1. Rada Nadzorcza będzie zwoływana w miarę potrzeb przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, nie 

rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. --------------------------------------------------------------- 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na 

pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej (zawierający proponowany porządek 

obrad) w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. ---------------------------------------------- 

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust, 2, wnioskodawca 

może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. ---------------------- 

4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie 

może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ------------- 

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ------------------------------------------------------- 

6. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał na zasadach określonych w punkcie 4 i 5 niniejszego 

paragrafu określa Regulamin Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------ 

7. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie na zasadach 

określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------- 

§ 22. 

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 

członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków, z uwzględnieniem § 

21 ust. 4 i 5 niniejszego Statutu. Zaproszenia dokonuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek 

nadanych pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, 

zaproszenie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady uprzednio wyraził na to 

pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. ------------------------------ 

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów, 

decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------- 

§ 23. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady nadzorczej za poprzedni rok obrotowy. ------------------ 

3. Do spraw zastrzeżonych do uprawnień Rady Nadzorczej należą w szczególności: ------------------------- 

(I.) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -------------- 

(II.) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, ------------------------------ 
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(III.) oddelegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do 

czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo 

z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, --------------------------------------------------------- 

(IV.) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,---------------- 

(V.) wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających 

2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), -------------------------------------------------------------------------------- 

(VI.) jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności prawnej przez Zarząd, 

Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę w przedmiocie udzielenia 

Zarządowi zgody na jej dokonanie. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -------------------------------- 

5. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady 

Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. ------------------------------------------------------ 

6. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych 

Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad 

przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. ------------------------------------------- 

7. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec 

Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 24. 

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. --------------------------------------------------------- 

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę 

Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------- 

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 25. 

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ----------------------------------- 

§ 26. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia 

każdego roku obrotowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -------------------------------------------------------------------------------- 

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, może je zwołać Rada 

Nadzorcza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 

Spółce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek 

akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału 

zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 

określonych spraw w jego porządku obrad zgłasza się Zarządowi na piśmie lub w postaci 

elektronicznej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 (dwóch) 

tygodni od daty otrzymania żądania. ------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 27. 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 

chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie 

zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -------------------------------------------------------------------- 

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. --------------------------------------------------------------------------------- 

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą 

żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -------- 

4. Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym 

terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci 

elektronicznej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed 

wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na 

żądanie akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału 

zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 

internetowej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------- 

§ 28. 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Poznaniu, Wschowie lub Szczyrku. -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 29. 
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1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych 

przewidują warunki surowsze. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z wyjątkiem akcji 

uprzywilejowanych co do głosu oraz akcji niemych. ------------------------------------------------------------------ 

§ 30. 

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie 

członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak 

również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby 

jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. ---------------------- 

2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -- 

§ 31. 

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. ------ 

§ 32. 

Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej 

lub jego zastępca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 33. 

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. 

Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. ---------------------------------------------------- 

§ 34. 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 

przez pełnomocnika. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 35. 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał o: ---------- 

(I.) rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, --------------------------------------------------------------------------------- 

(II.) podziale zysków albo o pokryciu strat, ------------------------------------------------------------------------------ 

(III.) udzieleniu Członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, ------- 

(IV.) zmianie Statutu Spółki -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(V.) połączeniu z inną Spółką i przekształceniu Spółki, --------------------------------------------------------------- 

(VI.) rozwiązaniu i likwidacji Spółki, -------------------------------------------------------------------------------------- 

(VII.) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, --- 
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(VIII.)zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowieniu na nim bądź jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego, ---------------- 

(IX.) wszelkich postanowieniach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, ------------------------------------------------------ 

(X.) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ------------------------------------------------------ 

(XI.) wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej 

podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz 

którejkolwiek z tych osób, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(XII.) ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -------------------------------------------- 

2. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego 

zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie określa, na zasadach 

określonych w Kodeksie spółek handlowych, dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy 

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty 

dywidendy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 36. 

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. --- 

§ 37. 

1. Spółka prowadzi rzetelną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ------------------------------ 

2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. ---------------------------------------------------------- 

§ 38. 

1. Spółka tworzy kapitały: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(I.) kapitał zakładowy, --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(II.) kapitał zapasowy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały. Sposób ich 

wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------- 

§ 39. 

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie na: ---------------------------------- 

(I.) kapitał zapasowy, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(II.) inwestycje, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(III.) dywidendę dla akcjonariuszy, ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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(IV.) inne cele. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 40. 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje dające w przyszłości 

prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do 

udziału w przyszłych zyskach Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 41. 

Każdy akcjonariusz może udzielać Spółce pożyczki. ------------------------------------------------------------------- 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 42. 

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą 

Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne 

Zgromadzenie postanowi odmiennie. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na 

akcje. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 43. 

1. Rozwiązanie Spółki powodują: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

(I.) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za 

granicę, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(II.) ogłoszenie upadłości Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

(III.) inne przyczyny przewidziane prawem. ----------------------------------------------------------------------------- 

§ 44. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 

handlowych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5.4 Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości 

wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na 

pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było 

wymagane 

Nie dotyczy. 
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5.5 Definicje i objaśnienia skrótów  

 

Pojęcie Definicja i objaśnienie 

Akcje serii B 

760.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
jednostkowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden 00/100), o łącznej 
wartości nominalnej 760.000,00 zł (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt tysięcy 
00/100)  

Akcje 
Wprowadzane 

Akcje serii B 

Animator Rynku 

Członek giełdy lub podmiot działający za pośrednictwem członka giełdy, który 
zobowiązuje się do podtrzymywania płynności obrotu instrumentem finansowym 
poprzez wystawianie na własny rachunek odpowiednich zleceń kupna i sprzedaży (w 
pewnych sytuacjach wyłącznie kupna lub wyłącznie sprzedaży 

ASO 
Alternatywny System Obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie 

Autoryzowany 
Doradca 

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedziba w Poznaniu 

dokument 
informacyjny 

Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B do 
alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

Emitent, 
Agromep, Spółka 

Agromep Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie 

GPW, Giełda, 
Giełda Papierów 
Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Grant Thornton Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedziba w Poznaniu 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

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

Kodeks Karny Ustawa z dnia 7 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KSH, Kodeks 
spółek 
handlowych 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 
zm.) 

Meprozet, 
Meprozet Kościan 
S.A., Meprozet 
Kościan 

Meprozet Kościan spółka akcyjna z siedzibą w Kościanie.  
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NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia 

NewConnect 
Alternatywny System Obrotu w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

Organizator ASO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z 
późn. zm.) 

UE Unia Europejska 

UKNF Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o 
funduszach 
inwestycyjnych 

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

Ustawa o nadzorze Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

Ustawa o Obrocie 
ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), 

Ustawa o Ofercie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (teks jednolity z dnia 9 października 2009; Dz.U.2009.185.1439   późn. 
zm.) 

Ustawa UOKiK 
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz.U.07.50.331 z późn. zm.) 

WZ, Walne 
Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenia Spółki Agromep S.A. 

VAT Podatek od towarów i usług 

Zarząd Emitenta, 
Zarząd Spółki, 
Zarząd 

Zarząd Agromep Spółka Akcyjna z siedzibą w Kościanie 

Złoty, zł Złoty – jednostka monetarna Rzeczpospolitej Polskiej 

Zpch Zakład Pracy Chronionej 

 


