PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY
Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii B oraz Praw do akcji serii B do
obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o
wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może
być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów
finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia
ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku
podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie
niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym
systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą
analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w
nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.
AUTORYZOWANY DORADCA

ICF Sp. z o.o.
Biuro Warszawa: 00 – 697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 53,
tel. (+48 22) 35 62 472; fax. (+48 22) 35 62 472
Biuro Płock: 09 – 400 Płock, ul. Małachowskiego 4,
tel./fax. (+48 24) 262 72 05 ; (+48 24) 262 99 95
DORADCA PRAWNY
40-950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8,
tel. (+48 32) 258 83 18, fax. (+48 32) 350 10 31

Świętochłowice dn. 26.01.2012

1. WSTĘP
1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE O EMITENCIE I AUTORYZOWANYM
DORADCY
Dane Emitenta:
Firma

PARTNER –NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa skrócona

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.

Adres siedziby

41-605 Świętochłowice; ul. Sądowa 7

Forma prawna

Spółka Akcyjna

Telefon

32/ 771 61 01-03

Fax

32/ 771 61 07

Strona internetowa

www.partnernieruchomosci.com.pl

NIP

6272655014

REGON

241002200

KRS

0000392767

Dane Autoryzowanego Doradcy:
Firma

ICF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa skrócona

ICF Sp. z o.o.

Adres siedziby

09-400 Płock; Plac Narutowicza 1/6

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Telefon

24/ 262 72 05

Fax

24/ 262 72 05

Strona internetowa

www.icfsa.pl

NIP

7742662415

REGON

611313571

KRS

0000207132

Dane Doradcy Prawnego:
Firma

KANCELARIA ADWOKACKA ANDRZEJ RUSECKI

Adres siedziby

40-950 Katowice; Plac Grunwaldzki 8

Telefon

32/ 258 83 18

Fax

32/ 350 10 31
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1.2. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I
OZNACZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH
DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect wprowadzane jest 12.000.000 (dwanaście
milionów) akcji oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki PARTNER
NIERUCHOMOŚCI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Przy
założeniu rejestracji akcji serii B przez Sąd Rejestrowy, akcje serii B będą stanowić
20% kapitału zakładowego Emitenta.
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2. CZYNNIKI RYZYKA
2.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA
2.1.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NIEWŁAŚCIWEJ
(RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH)

STRATEGII

Strategia
Emitenta
zakłada
efektywne
administrowanie
posiadanymi
nieruchomościami, zakup i sprzedaż nieruchomości powindykacyjnych oraz
przejmowanie nieruchomości w drodze emisji kierowanej. Realizacja założeń
strategii Spółki uzależniona jest zatem między innymi od zdolności poszukiwania
atrakcyjnych nieruchomości oraz uzyskania środków finansowych na ich zakup (z
wyłączeniem sytuacji, gdy przejęcie odbywa się w drodze emisji kierowanej). W
przypadku nie znalezienia atrakcyjnych lokalizacji lub nie pozyskania środków
finansowych na zakupy nieruchomości Spółka może nie zrealizować wszystkich
planów inwestycyjnych, co może mieć wpływ na działalność i sytuację majątkowofinansową.
Ponadto istnieje możliwość podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej
oceny sytuacji lub niezdolność adaptacji Emitenta do dynamicznie zmieniających
się warunków rynkowych, może to istotnie wpłynąć na sytuację finansową
Emitenta. Dla celów minimalizacji tego ryzyka Emitent prowadzi na bieżąco analizę
wszystkich czynników decydujących o wyborze jego strategii.
2.1.2. RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH OSÓB I WYKWALIFIKOWANEJ KADRY
W działalność operacyjną Spółki zaangażowany jest bezpośrednio Zarząd oraz osoby
zatrudnione na podstawie umów o pracę. Niektóre etapy procesów biznesowych
realizowanych przez Spółkę wymagają zaangażowania niezależnych podmiotów
zewnętrznych, np. rzeczoznawcy majątkowego, notariusza, ekip remontowobudowlanych, itp. Istnieje ryzyko, zwłaszcza w odniesieniu do członków Zarządu
(bezpośrednio zaangażowanych w działalność spółki), że w przypadku gdyby
przestali oni pełnić swoje funkcje działalność Spółki może być zakłócona. Na chwilę
obecną wszelkie działania inwestycyjne w spółce (remonty i modernizacje
budynków, poszukiwanie nieruchomości do zakupu, sprzedaż nieruchomości) są
koordynowane bezpośrednio przez dwóch członków Zarządu, pana Rafała Pawera i
Tomasza Piec. W przypadku rezygnacji tych osób mógłby pojawić się problem z
pozyskaniem innych, równie kompetentnych osób na ich miejsce.
Ponadto w tym punkcie należy wskazać, że jednym z podstawowych elementów
strategii Emitenta jest pozyskiwanie atrakcyjnych nieruchomości do zakupu
(nieruchomości powindykacyjnych). Bardzo dobry dostęp do informacji o tego typu
transakcjach mają obecni członkowie Zarządu. Wynika to z faktu prowadzonej przez
nich działalności windykacyjnej (w ramach podmiotu odrębnego od Emitenta).
Rezygnacja członków Zarządu powodowałaby zatem również ryzyko zaniechania
realizacji strategii Emitenta.
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Stopień tego ryzyka należy ocenić jednak dosyć nisko, zarówno pan Rafał Pawera
jak również pan Tomasz Piec deklarują długookresowe zaangażowanie w działalność
spółki. Ponadto obaj panowie są wspólnikami w spółce Partner-Finanse T. Piec, R.
Pawera sp.j. będącej większościowym akcjonariuszem Emitenta.
2.1.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEDOSTOSOWANIEM SIĘ DO WYMOGÓW RYNKU
Rynek nieruchomości jest rynkiem specyficznym. Prowadząc działalność na tym
rynku należy trafnie sparametryzować preferencje konsumentów. Administrując
danym budynkiem, obiektem należy na przykład tak dostosować jego standard, aby
zapewnione było dostateczne zainteresowanie potencjalnych klientów (najemców).
Generalnie obserwuje się tendencję do podnoszenie standardów lokali/obiektów, ale
w pewnych sytuacjach dla najemcy dużo bardziej istotna będzie cena niż np. wygląd
zewnętrzny obiektu. Z kolei przy zakupach nieruchomości należy zwracać uwagę na
lokalizację oraz powierzchnie. Przykładowo dom jednorodzinny o powierzchni 400
m2 usytuowany w nieatrakcyjnej lokalizacji może stać się inwestycją trudno
zbywalną, o wysokich kosztach utrzymania. Innym przykładem może być
nieruchomość przemysłowa w stanie zdewastowanym oraz w dużej odległości od
głównych szlaków komunikacyjnych. Doprowadzenie takiej nieruchomości do
stanu, który pozwoli na jej odsprzedaż lub wynajęcie może wymagać dużych
nakładów, a i tak ze względu na słabą lokalizację nie stanie się ona atrakcyjną
nieruchomością.
Ewentualne niedostosowanie się do wymogów rynku może ograniczyć popyt na
powierzchnię przeznaczoną do wynajęcia, a w przypadku nieruchomości
przeznaczonych na sprzedaż może ograniczyć lub uniemożliwić przez dłuższy czas
ich zbycie. Sytuacje takie mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową
Emitenta. W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent zamierza na bieżąco
monitorować popyt na rynku wynajmu, natomiast w kontekście zakupów
nieruchomości w celu ich zbycia każda transakcja będzie poprzedzona szczegółową
kalkulacją (w uzasadnionych przypadkach wykorzystywane będą również opinie
Rzeczoznawców Majątkowych).
2.1.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z NADPODAŻĄ POWIERZCHNI
NIEPOZYSKANIEM NAJEMCÓW LUB SPADKIEM CEN

BIUROWYCH,

Jednym z obszarów w którym Emitent prowadzi działalność jest wynajem
powierzchni komercyjnych. Istnieje ryzyko, że stopień wykorzystania tej powierzchni
(popyt na powierzchnie) będzie niedostateczny lub ceny wynajmu za metr znacząco
spadną. Sytuacje takie mogą mieć miejsce szczególnie w przypadku osłabienia
ogólnej koniunktury gospodarczej lub w przypadku powstania konkurencyjnych
obiektów w okolicy. Może to mieć negatywny wpływ na sytuacje finansową emitenta.
Zarząd na bieżąco monitoruje lokalny rynek nieruchomości w celu minimalizacji
skutków zaistnienia ww. zagrożeń.
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2.1.5. RYZYKO ZWIĄZANE Z LOKALIZACJĄ NIERUCHOMOŚCI
Jak wskazano już w punkcie poprzednim w przypadku rynku nieruchomości
lokalizacja jest jednym z podstawowych czynników warunkujących opłacalność
inwestycji. Istnieje ryzyko, że nie uda się pozyskać (pod zakup lub administrowanie)
nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach. Ponadto może się zdarzyć taka
sytuacja, że dana lokalizacja utraci swoją atrakcyjność. Aby zobrazować to ryzyko
posłużono się przykładem. Nieruchomość mieszkalna położona w cichej i spokojnej
okolicy może utracić swoją atrakcyjność na przykład na skutek budowy w
niewielkiej odległości zakładu przemysłowego.
Wystąpienie takich sytuacji może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową
Emitenta. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację na rynku nieruchomości i
wyszukuje korzystne lokalizacje przyszłych inwestycji.
2.1.6. RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, NIEDOSTATECZNEGO
FINANSOWANIA
Ryzyko utraty płynności wiąże się głównie z potencjalnym brakiem środków
pieniężnych na regulowanie bieżących zobowiązań. W odniesieniu do nieruchomości
przeznaczonych pod wynajem ryzyko to może się zmaterializować w przypadku zbyt
małej liczby najemców i zbyt niskich cen, wówczas suma wpływów może być niższa
niż koszty utrzymania i ewentualnej modernizacji oraz koszty obsługi kredytów. W
odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż – w sytuacji gdy przez
dłuższy czas nie będzie można znaleźć nabywcy, a będzie istniała konieczność
spłaty zobowiązań finansowych (np. spłata kredytu) oraz ponoszenia kosztów na
utrzymanie nieruchomości również mogą pojawić się problemy z utrzymaniem
płynności finansowej. Zarząd na bieżąco śledzi sytuację na rynku i stara się
realizować inwestycje w sposób nie zagrażający płynności finansowej.
2.1.7. RYZYKO WYCENY NIERUCHOMOŚCI
Efektywna działalność w sektorze nieruchomości zależy bardzo często od posiadania
właściwie sporządzonych wycen nieruchomości. Zakładając np. iż chcemy kupić
nieruchomość maksymalnie za 80% wartości rynkowej – należy dysponować
właściwie wyliczoną wartością rynkową, czyli wartością za którą daną nieruchomość
można zbyć w obrocie rynkowym. Istnieje ryzyko, że oszacowana wartość nie będzie
faktycznie wartością rynkową i w efekcie Emitentowi nie uda się zrealizować danej
transakcji z założonym zyskiem. Ponadto wartość nieruchomości zmienia się w
czasie, a okres sprzedaży nieruchomości jest relatywnie długi (moment zakupu i
moment sprzedaży może charakteryzować się zupełnie innym poziomem cen
rynkowych). Wystąpienie takich zjawisk może negatywnie wpłynąć na sytuację
finansową Emitenta. Z drugiej jednak strony jest również szansą na osiągnięcie
ponadprzeciętnych zysków. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację na rynku
nieruchomości, aby mieć jak najlepszy pogląd na poziom cen rynkowych.
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2.1.8. RYZYKO WAD PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI
Działalność Emitenta obejmuje administrowanie oraz obrót nieruchomościami na
rachunek własny. Bardzo istotne jest, aby w przypadku realizacji transakcji zakupu
zbadać szczegółowo stan prawny danej nieruchomości. Istnieje ryzyko, że nawet w
przypadku dołożenia należytej staranności okaże się, że nieruchomości będące
przedmiotem własności spółki posiadają wady prawne. Może to negatywnie wpłynąć
na sytuację finansową Emitenta. Zarząd Emitenta w celu minimalizacji tego ryzyka
stara się dokładać szczególnej staranności przy realizacji tego typu transakcji.

2.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT
PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ
2.2.1. RYZYKO KONKURENCJI
Branża nieruchomości komercyjnych charakteryzuje się dosyć wysokim stopniem
konkurencji. Jest też silnie uzależniona od ogólnej koniunktury gospodarczej.
Budowane są nowe obiekty o coraz wyższym standardzie i w coraz lepszych
lokalizacjach. Zwłaszcza w okresach kryzysowych obiekty o niższym standardzie i
gorszej lokalizacji mogą mieć problem z pozyskaniem wystarczającej liczby
najemców oraz z osiągnięciem satysfakcjonujących cen za wynajem. Na dzień
dzisiejszy w odniesieniu do nieruchomości na ul. Sądowej w Świętochłowicach,
będącej własnością Emitenta zarówno standard jak i lokalizację należy ocenić
pozytywnie, istnieje jednak ryzyko budowy nowych obiektów w mieście o wyższym
standardzie – co mogłoby wpłynąć negatywnie na sytuację finansową Emitenta.
2.2.2. RYZYKO ZWIĄZANE Z KONIUNKTURĄ W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI
Spółka działa na rynku charakteryzującym się wysokim stopniem wrażliwości na
ogólną sytuację ekonomiczno-gospodarczą panującą w kraju. Istnieje ryzyko
pogorszenia koniunktury w branży nieruchomości, co mogłoby mieć negatywny
wpływ na sytuację finansową Emitenta. Ponadto należy wskazać, że rynek
nieruchomości jest powiązany z ogólną koniunkturą gospodarczą, tak więc
pogorszenie ogólnej koniunktury z dużym prawdopodobieństwem wpłynęłoby
negatywnie na koniunkturę na rynku nieruchomości.
Wahania koniunktury z jednej strony są oczywistym elementem ryzyka, ale z
drugiej strony stwarzają też szanse (zwłaszcza dla podmiotów silnych kapitałowo) na
atrakcyjne zakupy nieruchomości (po niskich cenach).
Zarząd na bieżąco śledzi koniunkturę w branży nieruchomości i stara się
uwzględniać zachodzące zmiany w działalności Emitenta oraz dostosowywać do nich
założoną strategię.
2.2.3. RYZYKO WZROSTU KOSZTÓW OPERACYJNYCH
Emitent, podobnie jak większość innych podmiotów narażony jest na wzrost
kosztów operacyjnych. Wzrost kosztów takich jak: wynagrodzenia, usługi obce,
zużycie materiałów i energii może wpłynąć na zmniejszenie zysków, zwłaszcza w
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sytuacji gdyby tych kosztów nie udało się „przerzucić” na najemców w postaci
podwyżki czynszów. W wyniku zaistnienia takich czynników spadłaby rentowność
prowadzonej działalności.
2.2.4. RYZYKO
ZMIANY
PRZEPISÓW
INTERPRETACJI I STOSOWANIA

PRAWA

ORAZ

SPOSOBU

ICH

Potencjalnym zagrożeniem dla działalności Emitenta, podobnie jak dla innych
podmiotów gospodarczych jest niestabilność systemu prawnego oraz podatkowego w
Polsce. Bardzo często zmieniają się przepisy i ich wykładnia, co istotnie utrudnia
prowadzenie działalności gospodarczej. Praktyka organów skarbowych, jak i
orzecznictwo sądowe nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy
podatkowe niekorzystnej dla Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, trzeba
liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla działalności Emitenta, jego sytuacji
finansowej i możliwości rozwoju. Jedynym sposobem na ograniczenie tego ryzyka
jest działanie z należytą starannością oraz korzystanie z porad specjalistów (radców
prawnych, doradców podatkowych).
2.2.5. RYZYKO WPROWADZENIA PODATKU KATASTRALNEGO
Od wielu lat w Polsce toczy się dyskusja dotycząca wprowadzenia podatku
katastralnego. Idea podatku katastralnego jest taka, że będzie on zależał od
wartości nieruchomości. W warunkach polskich prawdopodobnie wprowadzenie
takiego podatku służyłoby Skarbowi Państwa do podniesienia swoich dochodów,
czyli w praktyce zwiększenia obciążeń właścicieli/użytkowników nieruchomości. W
ocenie wielu specjalistów z branży wprowadzenie tego podatku w Polsce w większym
stopniu obciąży społeczność dodatkowymi podatkami, a w mniejszym będzie miało
wpływ na poprawę efektywności gospodarowania nieruchomościami w skali kraju.
Wprowadzenie tego podatku może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe
Emitenta. Emitent nie ma wpływu na ograniczenie tego ryzyka.
2.2.6. RYZYKO ZWIĘKSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
GRUNTÓW
Grunty, na których zlokalizowane są nieruchomości należące do Spółki (biurowiec w
Świętochłowicach, hala w Bytomiu) są przedmiotem użytkowania wieczystego i
podlegają opłacie z tytułu użytkowania wieczystego. Istnieje ryzyko zwiększenia tej
opłaty na skutek aktualizacji opłaty. Zgodnie z przepisami Ustawy o Gospodarce
Nieruchomościami aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości
gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego. Ryzyko takie będzie istniało również w przypadku
nabycia kolejnych nieruchomości gdzie formą władania byłoby prawo użytkowania
wieczystego. Zwiększenie takiej opłaty może mieć negatywne skutki dla wyników
finansowych Emitenta. Na ograniczenie takiego ryzyka Emitent nie ma wpływu.
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2.2.7. RYZYKO WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI NA CELE PUBLICZNE
Zgodnie z przepisami Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami wywłaszczenie
nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa
własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na
nieruchomości. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele
publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo
ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze
umowy. Podmiotowi, któremu ogranicza się lub pozbawia się go praw do
nieruchomości przysługuje odszkodowanie w wysokości wskazanej przez
Rzeczoznawcę Majątkowego. Na ograniczenie takiego ryzyka Emitent nie ma
wpływu. Teoretycznie wysokość odszkodowania powinna zostać ustalona w takiej
wysokości, aby wywłaszczany podmiot nie odniósł żadnych strat.

2.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM ORAZ
PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI OBJĘTYMI EMISJĄ
2.3.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z PRAWAMI DO AKCJI
PDA to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania,
niemających formy dokumentu akcji nowej emisji spółki publicznej, powstające z
chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji
w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się
postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału
zakładowego do rejestru przedsiębiorców. W przypadku niedojścia do skutku emisji
akcji serii B posiadacz PDA otrzyma tylko zwrot środków w wysokości iloczynu ceny
emisyjnej oraz ilości nabytych praw do akcji. Inwestorzy, którzy kupili PDA
Emitenta po wyższej cenie niż cena emisyjna narażeni będą na stratę w wysokości
różnicy ceny zapłaconej na rynku wtórnym za PDA a kwotą, o której mowa powyżej.
Termin ewentualnej wypłaty określi Zarząd w drodze uchwały.
2.3.2. RYZYKO NIEDOSTATECZNEJ PŁYNNOŚCI RYNKU I WAHAŃ CEN AKCJI
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane w żadnym obrocie zorganizowanym.
Istnieje ryzyko, że instrumenty finansowe Emitenta nie będą przedmiotem
aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect. Istnieje
ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie się charakteryzował małą płynnością.
Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim
okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących
przedmiotem obrotu, a nawet brak możliwości sprzedaży akcji.
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2.3.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM OBROTU AKCJAMI
Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO GPW może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
a) na wniosek emitenta,
b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
c) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
W przypadkach określonych przepisami prawa GPW zawiesza obrót instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach
notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym
przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Nie ma podstaw do
przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do
Emitenta, a ryzyko to dotyczy akcji wszystkich Spółek notowanych na rynku
NewConnect. Do zawieszenia tego nie stosuje się ograniczeń czasowych z § 11.
Zgodnie z § 16 ust. 3 Regulaminu ASO GPW może dokonać także czasowego
zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, jeżeli informacja,
którą przekazuje emitent może mieć istotny wpływ na notowanie instrumentów
finansowych.
Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes
inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na
żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w
tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Ponadto w przypadku
gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w
okolicznościach
wskazujących
na
możliwość
zagrożenia
prawidłowego
funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów
inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny
system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie
dłuższy niż miesiąc.
2.3.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM Z OBROTU NA NEWCONNECT
Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z
obrotu:
a) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym
zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- 16 - | S t r o n a

c) 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,
d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:
a) w przypadkach określonych przepisami prawa,
b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
d) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o
ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub
postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z
powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW
może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć z obrotu
instrumenty finansowe emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na
emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w
przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Obecnie nie ma
podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w
odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy akcji wszystkich Spółek notowanych
na NewConnect.
Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego,
firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu
wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi
zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu
obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie
obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
2.3.5. RYZYKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI NAŁOŻENIA NA EMITENTA KAR
ADMINISTRACYJNYCH
PRZEZ
KNF
ZA
NIEWYKONYWANIE
OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA
Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności
obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. W przypadku
nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się
utrudniony bądź niemożliwy. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka
sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to
dotyczy akcji wszystkich Spółek notowanych na NewConnect.
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2.3.6. RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu PARTNER-FINANSE T. PIEC, R.
PAWERA sp.j. posiada bezpośrednio 48.000.000 akcji Emitenta uprawniających do
wykonywania 96.000.000 głosów. Akcje serii A, których posiadaczem jest
PARTNER-FINANSE T. PIEC, R. PAWERA sp.j. są akcjami imiennymi
uprzywilejowanymi co do głosu. Po zarejestrowaniu akcji serii B akcje serii A będą
stanowić 80% kapitału zakładowego, natomiast udział w liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy za akcji serii A wyniesie 89%. Taka struktura
akcjonariatu spółki oznacza w praktyce, że dominujący akcjonariusz ma znaczący
wpływ na działalność i decyzje dotyczące rozwoju Spółki oraz na wybór jej organów.
Istnieje ryzyko, że interesy oraz wizja rozwoju głównego akcjonariusza mogą być
rozbieżne z interesami oraz wizją rozwoju innych akcjonariuszy, których wpływ na
Spółkę jest znacznie mniejszy.
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3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM
3.1. EMITENT
Dane Emitenta:
Firma

PARTNER –NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa skrócona

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S.A.

Adres siedziby

41-605 Świętochłowice; ul. Sądowa 7

Forma prawna

Spółka Akcyjna

Telefon

32/ 771 61 01-03

Fax

32/ 771 61 07

Strona internetowa

www.partnernieruchomosci.com.pl

NIP

6272655014

REGON

241002200

KRS

0000392767
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3.2. AUTORYZOWANY DORADCA

Dane Autoryzowanego Doradcy:
Firma

ICF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa skrócona

ICF Sp. z o.o.

Adres siedziby

09-400 Płock; Plac Narutowicza 1/6

Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Telefon

24/ 262 72 05

Fax

24/ 262 72 05

Strona internetowa

www.icfsa.pl

NIP

7742662415

REGON

611313571

KRS

0000207132
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3.3. DORADCA PRAWNY
Dane Doradcy Prawnego:
Firma

KANCELARIA ADWOKACKA ANDRZEJ RUSECKI

Adres siedziby

40-950 Katowice; Plac Grunwaldzki 8

Telefon

32/ 258 83 18

Fax

32/ 350 10 31
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4.
DANE
O
WPROWADZANYCH
OBROTU

INSTRUMENTACH
FINANSOWYCH
DO
ALTERNATYWNEGO
SYSTEMU

4.1. 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
4.1.1.
RODZAJE,
FINANSOWYCH

LICZBA

I

ŁĄCZNA

WARTOŚĆ

INSTRUMENTÓW

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” wprowadzanych jest:
· 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii
B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości
nominalnej 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych),
· 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) Praw do Akcji zwykłych na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o
łącznej wartości nominalnej 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście
tysięcy złotych).
Z instrumentami finansowymi wskazanymi powyżej nie będą wiązać się żadne
ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a także nie będą występować żadne
uprzywilejowania.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego łączna wartość
nominalna akcji serii A wynosi 4 800 000 zł (słownie: cztery miliony osiemset
tysięcy złotych 00/100).
W związku z wykonaniem uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 01 września 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, wyemitowano 12.000.000
(dwanaście milionów) akcji serii B. Akcje serii B wyemitowane zostały w trybie art.
431 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Cena
emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 0,14 zł (czternaście groszy) za
jedną akcję. Subskrypcja prywatna trwała od 25 października 2011 roku do 30
listopada 2011 roku (jako dzień, do którego przyjmowane były deklaracje nabycia
akcji serii B). W wyniku zawarcia umów objęcia akcji objętych zostało 12.000.000
akcji serii B. Akcje zostały objęte przez 24 osoby, w tym 22 osoby fizyczne i 2 osoby
prawne.
Koszty ponoszone przez Spółkę w związku z przeprowadzoną ofertą prywatną oraz
wprowadzeniem akcji do obrotu przedstawiają się następująco:
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a) doradztwo prawne w zw. z przekształceniem Spółki, ze sprzedażą i
wprowadzeniem akcji do obrotu – 40 tys. zł (czterdzieści tysięcy złotych),
b) udział w przygotowaniu dokumentu ofertowego – 15 tys. zł (piętnaście tysięcy
złotych),
c) koszty przygotowania dokumentu informacyjnego – 10 tys. zł (dziesięć
tysięcy złotych).
4.1.2. UPRZYWILEJOWANIE
ŚWIADCZENIA DODATKOWE

AKCJI

EMITENTA;

ZABEZPIECZENIA

LUB

Akcje Emitenta serii B nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do
art. 353 ksh. Jednakże należy wskazać, iż akcjom imiennym serii A Emitenta
przyznane zostało uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu, w ten sposób, że każda
akcja imienna serii A daje prawo do dwóch głosów w Walnym Zgromadzeniu.
4.1.3. OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI EMITENTA
4.1.3.1. Ograniczenia wynikające ze Statutu
Statut Spółki w § 8 ust. 2 stanowi, że zbycie lub zastawienie akcji imiennych
wymaga zgody Zarządu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń co do zbywalności akcji zwykłych na
okaziciela. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela, zatem ze Statutu Spółki
nie wynikają żadne ograniczenia w obrocie akcjami, które mają być przedmiotem
wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu.
4.1.3.2. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu
Zgodnie z § 3 ust 1. Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzone do
obrotu w alternatywnym systemie mogą być instrumenty finansowe, o ile:
1) został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba że
sporządzenie tego dokumentu nie jest wymagane, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2
Regulaminu Alternatywnego Obrotu,
2) zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona,
3) w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne,
4) wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł; w przypadku
wprowadzenia do obrotu praw do akcji lub praw poboru akcji, wymóg ten
stosuje się odpowiednio do akcji, które powstaną z przekształcenia tych praw
do akcji oraz do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw poboru.
4.1.3.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi
Zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej przez spółkę publiczną rozumie się
spółkę, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu
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przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyjątkiem spółki, której
akcje zostały zarejestrowane na podstawie art. 5a ust. 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. Obrót akcjami Emitenta, po uzyskaniu statusu spółki
publicznej, podlegać będzie ograniczeniom określonym w Ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym i Ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym
obrocie papierami wartościowymi.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi papiery
wartościowe wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu nie mają formy
dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy, której przedmiotem
jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych
(dematerializacja).
Zgodnie z ust. 3 artykułu 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w
szczególności papiery wartościowe wprowadzone wyłącznie do alternatywnego
systemu obrotu mogą nie podlegać dematerializacji, jeżeli emitent tak postanowi.
Emitent jednak - zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
powziętą w dniu 01 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację
akcji serii B oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji spółki wyemitowanych w
ramach emisji akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., postanowił dokonać dematerializacji akcji Spółki serii B oraz PDA serii B w
rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z
tym Emitent jest zobowiązany - między innymi - do zawarcia z Krajowym Depozytem
umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w
depozycie papierów wartościowych.
W przypadku papierów wartościowych wydanych w formie dokumentu emitent,
zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest
obowiązany, przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych
papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, złożyć te papiery do
depozytu prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę
inwestycyjną, Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podmioty te są obowiązane utworzyć
rejestr osób uprawnionych z tych papierów.
Odpowiednio do art. 7 ust 1. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawa
ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich
po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej
posiadaczem tego rachunku.
Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten
rachunek, zwany „wystawiającym”, w myśl art. 9 ust. 1 Ustawy o obrocie
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instrumentami finansowymi, wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego
rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe, zwane dalej
„świadectwem”. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego świadectwa
może zostać wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym
rachunku. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających
z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być
realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych,
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
okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów
wartościowych na tym rachunku (art. 11 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi).
Przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w art. 39 ust. 1
wprowadzają zakaz manipulacji instrumentem finansowym, zwanej dalej
„manipulacją”. Zakazy i wymogi, dotyczące manipulacji mają zgodnie z art. 39 ust.
4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zastosowanie między innymi do
instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Manipulację stanowi:
1) 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;
2) 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;
3) składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych
skutków prawnych niż te, dla osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana
dana czynność prawna;
4) 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:
a) przez dziennikarza - jeżeli nie działał z zachowaniem należytej staranności
zawodowej albo jeżeli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji
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bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową lub osobistą dla siebie lub
innej osoby, nawet działając z zachowaniem tej staranności,
b) przez inną osobę - jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności
mogła się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w
błąd;
5) składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu
uczestników rynku w błąd albo wykorzystanie ich błędu, co do ceny
instrumentów finansowych;
6) 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;
7) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań
powodujące wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na
podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowań;
8) 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.
Dla wskazania obowiązków i ograniczeń wynikających z Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi konieczne jest także odwołanie się do przepisów tej
ustawy dotyczących tzw. „informacji poufnej”. Zgodnie z art. 154 1 ust. 1 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi informacją poufną w rozumieniu ustawy 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:
1) 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;
2) 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
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wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie
działającego inwestora;
3) 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 dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w
pkt 1 i 2.
Na podstawie art. 161a. ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 tej ustawy, w tym wynikające z
przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w
przypadkach określonych w art. 39 ust. 4 ustawy - czyli między innymi do
instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zakazy, o których mowa w art. 156
ustawy, odnoszą się również do informacji poufnych dotyczących papierów
wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegać
dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do
alternatywnego systemu obrotu.
Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi każdy kto
posiada 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 (a w szczególności: członkowie
zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub
wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze, lub akcjonariusze spółki publicznej, lub osoby zatrudnione lub
pełniące funkcje, o których mowa w art. 156 ust.1 pkt.1 lit. a, 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 maklerzy lub doradcy), nie może wykorzystywać takiej
informacji. Osoby, o których mowa w art. 156 ust. 1 nie mogą ujawniać informacji
poufnej lub udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie
informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których
dotyczyła informacja.
W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w art. 156
ust. 1, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
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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 dokonywanie, na rachunek własny lub
osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te w
szczególności 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.
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
odpowiednio odnośnego emitenta lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów
finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych lub nabywania albo
zbywania instrumentów finansowych wprowadzonych do Alternatywnego Systemu
Obrotu.
Art. 156 ust. 6 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa przypadki w
których przekazywanie informacji zakazu nie narusza ujawniania informacji
poufnej, a ust. 7 wskazuje co nie stanowi przypadku wykorzystywania informacji
poufnej.
Zgodnie z art. 159 ust 1 i 1a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
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 albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych
czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi. Osoby wymienione w zdaniu poprzednim 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.
Artykuł 159 ust. 1b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wskazuje
czynności, do których nie stosuje się przepisów ograniczających możliwość nabycia
lub zbycia wskazanych w art. 159 1 i 1a Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
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Okresem zamkniętym jest:
1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156
ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tj. osobę
fizyczną będącą członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem lub
pełnomocnikiem emitenta lub wystawcy, jego pracownikiem, biegłym
rewidentem albo inną osobą pozostającą z tym emitentem lub wystawcą w
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze)
informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych,
spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji
do publicznej wiadomości;
2) 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;
3) 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.
Na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby
wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące
jego prokurentami oraz 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
Nadzoru Finansowego oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby
oraz osoby blisko z nimi związane (wskazane w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi), na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia
akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi,
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w
sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach
instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób
posiadających dostęp do określonych informacji poufnych informacji o transakcjach
informacje, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami
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finansowymi, przekazywane Komisji Nadzoru Finansowego powinny zawierać
następujące dane:
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji, a w przypadku
gdy przekazywana informacja dotyczy transakcji nabycia lub zbycia dokonanych
przez osoby blisko związane, w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, z osobą obowiązaną - również imię i nazwisko lub
firmę (nazwę) osoby blisko związanej z osobą obowiązaną;
2) wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej
łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;
3) wskazanie
informacja;

instrumentu

finansowego

oraz

emitenta,

których

dotyczy

4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;
5) datę i miejsce zawarcia transakcji;
6) cenę i wolumen transakcji;
7) datę i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej
informację.
Informacje, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, przekazywane emitentowi powinny zawierać dane wskazane w
powyżej, z wyłączeniem imienia i nazwiska osoby blisko związanej z osobą
obowiązaną.
Informacja, o której mowa powyżej powinna być przekazana równocześnie Komisji
oraz emitentowi w formie pisemnej, w sposób zapewniający zachowanie jej
poufności, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.
W przypadku gdy suma wartości transakcji, o których mowa w art. 160 ust. 1
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie przekroczyła wartości 5.000
euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, informacja powinna być
przekazana najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym suma wartości
dotychczasowych transakcji zbycia lub nabycia osiągnęła lub przekroczyła wartość
5.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski, obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji. Jeżeli suma wartości
dokonanych transakcji nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym kwoty 5.000
euro, przekazanie informacji powinno być dokonane najpóźniej do dnia 31 stycznia
roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte. Sumę wartości
transakcji oblicza się poprzez dodanie do wartości transakcji dokonanych przez
osoby obowiązane do przekazania informacji, wartości transakcji nabycia lub zbycia
dokonanych przez osoby blisko z nimi związane w rozumieniu art. 160 ust. 2
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1
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lit. a, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których
mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji,
karę pieniężną do wysokości 200.000 zł. Zgodnie zaś z art. 175 ust. 1 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi na osobę, która nie wykonała lub nienależycie
wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1, Komisja może nałożyć, w
drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 100.000 zł, chyba że osoba ta: zleciła
uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie
portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o
transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzania; przy zachowaniu należytej
staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji.
4.1.3.4. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie, każdy kto:
1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75%
albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo
2) 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 spółkę, 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 niej dowiedzieć.
Zgodnie z 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.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o:
1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy
zawiadomienie;
2) 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;
3) 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;
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4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie
głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania
tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z
osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów.
5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia,
posiadających akcje spółki;
6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje
różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje o liczbie akcji
posiadanych przed zmianą i aktualnie oraz odpowiednio o udziale procentowym w
kapitale, liczbie głosów i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, odrębnie
dla akcji każdego rodzaju.
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.
W przypadku zmiany zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie
głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia lub celu zwiększania tego
udziału, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz tę
spółkę.
Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o ofercie, obowiązki określone w art. 69 tej ustawy
spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg
ogólnej liczby głosów w związku z:
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika
bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki
publicznej;
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których
wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji
spółki publicznej, zawiadomienie zawiera również informacje o:
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką
posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;
2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie
dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma
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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.
Odpowiednio do art. 75 ust. 3 Ustawy o ofercie, obowiązki ogłaszania wezwań do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji, o których mowa w art. 72
ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w
ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku
połączenia lub podziału spółki, natomiast obowiązki, o których mowa w art. 72-74
ustawy nie powstają w szczególności w przypadku nabywania akcji spółki, której
akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są
przedmiotem obrotu zorganizowanego. W związku z powyższym, w odniesieniu do
akcji Emitenta, którego akcje wprowadzone będą wyłącznie do alternatywnego
systemu obrotu, obowiązek wezwań nie zachodzi.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie, akcje obciążone zastawem, do chwili jego
wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy
nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia
finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych
zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871, z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i
Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341). Do akcji tych stosuje się tryb
postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Wskazać trzeba na okoliczność wynikającą z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej.
Zgodnie z tym przepisem akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub
wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz
podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt
5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w
tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia
tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich
posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup).
Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza,
do którego skierowane jest żądanie wykupu.
Natomiast odpowiednio do art. 83 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej innemu
akcjonariuszowi, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w spółce
spółki publicznej, akcjonariusz tej spółki może złożyć zażądanie wykupienia
posiadanych przez niego akcji. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech
miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez
innego akcjonariusza.
Art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie stanowi, że obowiązki określone w szczególności w
art. 69 spoczywają:
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1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie
próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów
depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
2) 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:
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych,
b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w
związku z posiadaniem akcji:
a) 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,
b) 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,
c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem
jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
4) 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;
5) 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;
6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5,
posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie
lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych
przepisach.
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Obowiązki określone w szczególności w art. 69 powstają również w przypadku, gdy
prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub
zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego
uznania.
W przypadkach, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej, obowiązki mogą być
wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony
porozumienia.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku
posiadania akcji spółki publicznej przez:
1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej
samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, opieki i kurateli;
2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną,
upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych
czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;
4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.
Do liczby głosów, która
szczególności w art. 69:

powoduje

powstanie

obowiązków

określonych

w

1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych
przez jego podmioty zależne;
2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa
głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych
pełnomocnictwem;
3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich
prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu
prawa.
Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących
przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie
lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w
art. 69. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi nie jest
uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego
zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie na każdego kto nie dokonuje w terminie
zawiadomienia, w szczególności, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, lub
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dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82,
lub nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83, lub dopuszcza się czynu
określonego powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - Komisja może, w
drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. Kara pieniężna w
wysokości, o której mowa powyżej może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów
określonych w tym przepisie. Kara pieniężna, o której mowa powyżej może być
nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5. W decyzji, o której mowa powyżej Komisja
może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności
wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary
pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja może powtórnie
wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.
4.1.3.5. Ograniczenia
konsumentów

wynikające

z

ustawy

o

ochronie

konkurencji

i

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę
obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (dalej „UOKiK”), jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia
przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000
euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się 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 (art.
16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych,
udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli
nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej
przedsiębiorców;
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub
części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w
którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
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Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie
koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez
przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez
nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w
jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub
więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji
albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności
gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek
inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem
prawa do dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub
części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub
udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on
wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich
sprzedaży;
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem
przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do
grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy,
wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego
przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający
część mienia innego przedsiębiorcy. 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 UOKiK lub upływu terminu, w jakim
decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.
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Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku
której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności
przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub
przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich
zobowiązanie, w szczególności do:
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w
szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania
z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku
przedsiębiorców,
3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Prezes UOKiK 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.
Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej 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 UOKiK może, w drodze
decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji,
nakazać w szczególności:
1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub
przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują
wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja taka nie może być wydana po
upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK 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 zgody.
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Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę
pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, 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 jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa
UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd.
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę
pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes UOKiK 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 nie
zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać
podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art.
528-550 Kodeksu spółek handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje
organów spółek uczestniczących w podziale.
Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie
innych środków prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności
okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
4.1.3.6. 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 (zwanego dalej
Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji).
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw.
Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i
powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i
usługami.
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:
1) zawarciu umowy,
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
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3) przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie
Koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących
przypadkach:
1) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w
koncentracji, wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
2) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi
więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym
państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro,
2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót
wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
100 milionów euro,
3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót
wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz
4) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100
milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie
członkowskim.

4.2. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH
4.2.1.
ORGAN
UPRAWNIONY
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

DO

PODJĘCIA

DECYZJI

O

EMISJI

Odpowiednio do art. 430 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 7 ust.
5 oraz § 17 ust. 2 lit. 2.9. Statutu Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego w
drodze emisji nowych akcji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
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4.2.2. DATA I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI
Akcje serii A nie podlegają wprowadzeniu do obrotu na podstawie niniejszego
dokumentu informacyjnego.
Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego wprowadzeniu do obrotu
podlegają akcje serii B oraz prawa do akcji serii B.
Akcje serii A powstały w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach, w trybie
przewidzianym przez art. 551 i następne Kodeksu spółek handlowych. W wyniku
przekształcenia spółki pod firmą PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę pod firmą PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka
Akcyjna w miejsce udziałów przysługujących dotychczasowym wspólnikom spółki
pod firmą PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
objęli oni akcje imienne serii A w kapitale zakładowym spółki pod firmą PARTNERNIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna.
Uchwała o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną została powzięta w dniu 20
czerwca 2011 roku i objęta protokołem sporządzonym przez notariusza Danutę
Bańczyk w jej Kancelarii Notarialnej w Chorzowie przy ul. Wolności 16/4 (akt
notarialny Repertorium „A” nr 2968/2011).
Podstawa emisji akcji serii B:
W związku z wykonaniem uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 01 września 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, wyemitowano 12.000.000
(dwanaście milionów) akcji serii B. Akcje serii B wyemitowane zostały w trybie art.
431 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Cena
emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 0,14 zł (czternaście groszy) za
jedną akcję. Subskrypcja prywatna trwała od 25 października 2011 roku do 30
listopada 2011 roku (jako dzień, do którego przyjmowane były deklaracje nabycia
akcji serii B). W wyniku zawarcia umów objęcia akcji objętych zostało 12.000.000
akcji serii B. Akcje zostały objęte przez 24 osoby, w tym 22 osoby fizyczne i 2 osoby
prawne.
Emitent złożył do sądu wniosek o rejestracje akcji serii B w dn.
09.01.2012 roku.
Poniżej przedstawiono skan aktu notarialnego zawierający uchwałę o podwyższeniu
kapitału.
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4.3. OZNACZENIE
DYWIDENDZIE

DAT,

OD

KTÓRYCH

AKCJE

UCZESTNICZĄ

W

Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki
zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy Spółki rozpoczynający się w
dniu 1 stycznia 2011r., a kończący się 31 grudnia 2011r.
W dniu 30.06.2011 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Partner – Nieruchomości
Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2010. Zysk w wysokości
20 808,12 zł został podzielony w następujący sposób:
9 348,53 zł – na pokrycie straty z lat ubiegłych
11 459,59 zł – na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki

4.4. WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH
REALIZACJI
Zakres praw i obowiązków związanych z instrumentami finansowymi Emitenta,
które mają zostać wprowadzone do obrotu określa Statut Spółki oraz Kodeks spółek
handlowych i inne powszechnie obowiązując przepisy prawa.
Akcjonariuszom
majątkowym.

przysługują

uprawnienia

o

charakterze

korporacyjnym

i

4.4.1. PRAWA KORPORACYJNE (ORGANIZACYJNE)
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa korporacyjne:
1) Prawo dotyczące dokumentu akcji
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 (art. 328 § 6 Ksh).
2) Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczania określonych spraw
w porządku obrad
Zasadą jest, że walne zgromadzenie zwołuje zarząd (art. 399 § 1 Ksh). Rada
nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w
terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne
zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane (art. 399 § 2 Ksh). Jednakże
także akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne
zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia (art.
399 § 3 Ksh).
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Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 400 § 1) akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczania
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Statut może upoważnić do
żądania
zwołania
nadzwyczajnego
walnego
zgromadzenia
akcjonariuszy
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Odpowiednio do art. 401 § 1 Ksh Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą także żądać umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie,
które w przypadku spółki publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie
później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego
zgromadzenia, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad.
Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed
terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty
uchwał na stronie internetowej.
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 Ksh).
3) Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszowi przysługuje prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
Akcjonariusz nie może być pozbawiony możliwości uczestnictwa w obradach
walnego zgromadzenia i wykonywania przysługujących mu uprawnień.
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) (art. 4061 Ksh).
Kwestię udokumentowania prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu reguluje
art. 4063 Ksh.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki
publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego
zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu.
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Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści
zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane
na jego rachunku papierów wartościowych.
Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty
równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie
dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych dla spółki publicznej.
Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego
zgromadzenia art. 4064 Ksh.
4) Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu
Akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu (art. 411 § 1 Ksh).
Statut Emitenta stanowi, że akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu, w
ten sposób, że każda akcja imienna serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej
dziesiątej ogółu głosów w spółce. Do liczby głosów jakimi dysponuje akcjonariusz
dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub użytkownikowi lub na
podstawie innego tytułu prawnego. Ograniczenie może również dotyczyć innych
osób, dysponujących prawem głosu jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie
innych tytułów prawnych. Ograniczenie to może dotyczyć wyłącznie wykonywania
prawa głosu z akcji przekraczających limit głosów określony w statucie. Statut może
przewidywać także kumulację głosów należących do akcjonariuszy, między którymi
istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu Kodeksu spółek
handlowych lub odrębnej ustawy, a także określać zasady redukcji głosów. W takim
przypadku do głosów z akcji spółki dominującej dolicza się głosy z akcji spółki lub
spółdzielni zależnej.
Statut Emitenta nie przewiduje obecnie ograniczeń prawa głosu akcjonariuszy
dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce lub kumulacji
głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji
lub zależności.
Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą
korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Spółka
publiczna niezwłocznie udostępnia na stronie internetowej formularze pozwalające
na wykonywanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał zgłoszonych przez
akcjonariuszy i ogłoszonych na stronie internetowej. Głos oddany w innej formie niż
na formularzu, na formularzu niespełniającym wymagań wskazanych w art. 4023 §
3 Ksh lub dodatkowych wymagań przewidzianych statutem spółki lub regulaminem
walnego zgromadzenia jest nieważny. Spółka publiczna podejmuje odpowiednie
działania służące identyfikacji akcjonariusza głosującego drogą korespondencyjną.
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Działania te powinny być proporcjonalne do celu (art. 4111 Ksh). W spółce Emitenta
został ustalony Regulamin Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 4113 Ksh).
Art. 412 Ksh reguluje natomiast kwestię uczestnictwa pełnomocników
akcjonariusza. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać
prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby
pełnomocników.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza
zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

na

walnym

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować
odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym
rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do
wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i
wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Kodeks spółek handlowych w art. 4122 § 1 zawiera regulację, że członek zarządu i
pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.
Jednakże zgodnie z § 2, przepis ten nie dotyczy spółki publicznej. Ponadto, w § 3
tego artykułu wskazano, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki
publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik
spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej
od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. W myśl § 4
pełnomocnik taki, o którym mowa w § 3 winien głosować zgodnie z instrukcjami
udzielonymi przez akcjonariusza.
Inną szczególną okolicznością jest stosowanie zakazu wynikającego z art. 413 § 1
Ksh. W myśl tego przepisu akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez
pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał
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dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym
udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu
pomiędzy nim a spółką. Jednakże przewidziano wyjątek dla spółek publicznych.
Zgodnie z § 2 art. 413 akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako
pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których w § 1.
Odpowiednio stosować należy przepisy art. 4122 § 3 i 4.
5) Inne prawa związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu
a. Akcjonariusze mają prawo żądać odpisów sprawozdania zarządu z
działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem
sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane
akcjonariuszom, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem
(art. 395 § 4 Ksh).
b. Akcjonariusz może przeglądać w lokalu zarządu listę akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądać odpisu
listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Lista powinna być wyłożona w
lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego
zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu
listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na
który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1 i § 11 Ksh).
c. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach
objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym
zgromadzeniem (art. 407 § 2 Ksh).
d. Akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, mogą złożyć wniosek o
sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co
najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka
komisji (art. 410 § 2 Ksh).
e. Na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych
na walnym zgromadzeniu należy zarządzić tajne głosowanie (art. 420 § 2
Ksh).
f. Akcjonariusze mają prawo żądania informacji dotyczących spółki, jeżeli
jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad (art. 428 §
1 Ksh). Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić
szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej,
w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub
organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 Ksh), a Członek zarządu
może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby
stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź
administracyjnej (art. 428 § 3 Ksh). Akcjonariusz może także poza walnym
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zgromadzeniem zgłosić wniosek o udzielenie informacji dotyczących spółki;
zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy
uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu § 2 (art. 428 § 6 Ksh).
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas
obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może
złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia
informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia
walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji.
Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o
zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu
akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (Art. 429 Ksh).
g. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania
poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Ksh).
6) Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia
a. Prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały
Zgodnie z art. 422 Ksh uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź
dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie
akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce
powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie
uchwały walnego zgromadzenia, obok zarządu, rady nadzorczej oraz poszczególnych
członków tych organów, przysługuje:
- akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji
niemej,
- akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym
zgromadzeniu,
- akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w
przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od
dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia
powzięcia uchwały (art. 424 § 2 Ksh).
b. Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
Osobom lub organom spółki uprawnionym do wytoczenia powództwa o uchylenie
uchwały walnego zgromadzenia, przysługuje także prawo do wytoczenia przeciwko
spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia
sprzecznej z ustawą. Przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje
się. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki
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publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia,
nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Upływ terminu
wskazanego powyżej nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności
uchwały (art. 425).
7) Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami
Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne
zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut
przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.
Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w
odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej.
Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę cześć 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 pozostałych członków.
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.
Jeżeli na walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 385 § 3 Ksh, nie dojdzie do
utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie
dokonuje się wyborów. We wskazanych wyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje
tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Ksh
(art. 385 Ksh).
8) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie wyrządzonej spółce szkody
Spółka uprawniona jest dochodzić naprawienia wyrządzonej jej szkody. Jeżeli
jednak spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w
terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz
lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku,
działając na podstawie art. 486 § 1 Ksh, może wnieść pozew o naprawienie szkody
wyrządzonej spółce. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc
je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest
naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.
9) Prawo żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego
zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw
(rewident do spraw szczególnych)
Odpowiednio do art. 84 Ustawy o ofercie publicznej, na wniosek akcjonariusza lub
akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
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głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez
biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki
lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci
mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać
umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego
zgromadzenia. Art. 400 i 401 Ksh stosuje się odpowiednio. W art. 85 ust. 1
przewidziano, że jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią
wniosku, o którym mowa w art. 84 ust. 1, albo podejmie taką uchwałę z
naruszeniem art. 84 ust. 4, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia
podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego
podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. Przepisy art. 312 Ksh stosuje się
odpowiednio.
10) Prawo do zażądania wykupienia akcji posiadanych przez akcjonariusza przez
innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby
głosów w spółce.
Na podstawie art. 83 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz spółki publicznej
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. W
przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby
głosów, o którym mowa powyżej, nie została przekazana do publicznej wiadomości
w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, termin na złożenie
żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, 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.
11) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania bezpłatnego udostępnienia
odpisów dokumentów w lokalu spółki albo bezpłatnego wydania odpisów
dokumentów w przypadku łączenia, podziału lub przekształcenia spółek
W przypadku dokonywania łączenia spółek z udziałem Emitenta, zgodnie z
przepisami art. 505 § 1 Ksh wspólnicy łączących się spółek maja prawo przeglądać
następujące dokumenty:
a. plan połączenia,
b. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności
łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem
biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane,
c. dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 Ksh, tj. projekt uchwał o
połączeniu spółek; projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej
bądź projekt umowy albo statutu spółki nowo zawiązanej; ustalenie
wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez
zawiązanie nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym
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złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia; oświadczenie zawierające
informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na
określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie
planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym
układzie jak ostatni bilans roczny;
d. sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów
połączenia, o których mowa w art. 501 Ksh,
e. opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 Ksh.
W przypadku podziału spółki, zgodnie z przepisami art. 540 § 1 Ksh wspólnicy
spółki dzielonej i spółek przejmujących maja prawo przeglądać następujące
dokumenty:
a. plan podziału,
b. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności
spółki dzielonej i spółek przejmujących, za trzy ostatnie lata obrotowe
wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli opinia lub raport były
sporządzone,
c. dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 Ksh, tj. projekt uchwały o
podziale; projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub
projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej; ustalenie wartości
majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału; oświadczenie zawierające
informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów podziału na
określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie
planu podziału, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym
układzie jak ostatni bilans roczny,
d. sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone
dla celów podziału, o których mowa w art. 536 Ksh,
e. opinię biegłego, o której mowa w art. 538 § 1 Ksh.
W przypadku przekształcenia spółki, zgodnie z przepisami art. 561 § 1 Ksh
wspólnicy mają prawo przeglądać w lokalu spółki oraz żądać wydania im bezpłatnie
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 558 i art. 559 § 4 Ksh, tj.:
a.

plan przekształcenia z dołączonymi: projektem uchwały w sprawie
przekształcenia spółki; projektem umowy albo statutu spółki
przekształconej; wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) spółki
przekształcanej; sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów
przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym
przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich
samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne
sprawozdanie finansowe,
b. opinię biegłego rewidenta.
12)Prawo żądania informacji o stosunku dominacji lub zależności
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W oparciu o art. 6 § 4 Ksh akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która
jest akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku
dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej
akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również
ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce
kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik,
użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia
informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Tożsamy obowiązek
zachodzi w razie ustania stosunku zależności (art. 6 § 6 Ksh).
13) Prawo do umorzenia akcji
Statut Emitenta w § 9 przewiduje możliwość umorzenia akcji. Tym samym
akcjonariusz uprawniony jest wyrazić zgodę na umorzenie akcji w drodze ich
nabycia przez Spółkę w ramach umorzenia dobrowolnego.
4.4.2. PRAWA MAJĄTKOWE
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa majątkowe:
1)

Prawo do dywidendy

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez
walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 Ksh).
Statut Emitenta stanowi w § 19 ust. 1 stanowi, że Akcjonariusze mają prawo do
udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego
rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom. Odpowiednie zastosowanie znajduje też zatem regulacja art. 347 §
2 Ksh, zgodnie z którym zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji.
Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych
wpłat na akcje.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze posiadający
akcje w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym również dniem dywidendy). W
przypadku akcji zdematerializowanych stan posiadania tych akcji wykazany jest na
rachunku papierów wartościowych.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku
za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o
kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych,
które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem
powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy
lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień
na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz
akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
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Statut w § 19 ust. 2 wskazuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy
ustala Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 349 § 3 zwyczajne walne zgromadzenie
spółki publicznej ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy
uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin
wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia
uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Ponadto przy
określaniu terminu wypłaty dywidendy należy mieć na uwadze brzmienie § 124 ust.
2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, zgodnie z którym dzień wypłaty dywidendy
może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do
dywidendy.
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli
uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana
w dniu określonym przez radę nadzorczą (art. 348 § 4 Ksh).
Roszczenie o wypłatę dywidendy – jako roszczenie majątkowe – ulega
przedawnieniu, zgodnie z art.117, 118 i 120 ust. 1 Kodeksu cywilnego, po upływie
10 lat licząc od ustalonego dnia w którym miała nastąpić wypłata dywidendy.
2)

Prawo poboru nowych akcji

Stosownie do art. 433 § 1 Ksh akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia
nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji(prawo poboru).
W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru
akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co
najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji
może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad
walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną
akcji bądź sposób jej ustalenia. Przepisów powyższych nie stosuje się, gdy:
a. uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w
całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania
ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa
poboru na warunkach określonych w uchwale,
b. uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w
przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części
lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 2 i 3 Ksh).
3)

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym

Zgodnie z art. 474 Ksh między akcjonariuszy dzieli się majątek pozostały po
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki. Podział nie może nastąpić przed
upływem roku od ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
Majątek ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez
każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
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W przypadku gdyby w spółce istniały akcje uprzywilejowane korzystające z
pierwszeństwa przy podziale majątku, należy przede wszystkim spłacić akcje
uprzywilejowane w granicach sum wpłaconych na każdą z akcji, a następnie spłacić
w ten sam sposób akcje zwykłe; nadwyżka majątku winna zostać podzielona na
ogólnych zasadach między wszystkie akcje. Statut Emitenta nie przewiduje
uprzywilejowania Akcji w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.
Ponadto Statut Spółki nie określa żadnych innych zasad podziału takiego majątku,
zatem posiadacze akcji Emitenta maja prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
spółki, w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał
zakładowy.
4)

Prawo do rozporządzania akcjami

Przez rozporządzanie akcją należy rozumieć przede wszystkim jej zbycie
(przeniesienie własności na nabywcę) oraz inne rozporządzenia, takie jak
ustanowienie na akcji zastawu albo prawa użytkowania albo wydzierżawienie.
Przedmiotem rozporządzenia jest prawo wynikające z akcji, a nie „rzecz”, czyli
dokument akcji. Nie zmienia to jednak faktu, że zbycie akcji jest czynnością realną,
tzn. do skutecznego przeniesienia własności akcji na nabywcę niezbędne jest
przeniesienie
posiadania
dokumentu
akcji,
a
w
przypadku
akcji
zdematerializowanych – dokonanie odpowiedniego zapisu na rachunku papierów
wartościowych.
Dopuszczalność zbycia akcji wynika wprost z przepisu art. 337 § 1 Ksh, który
stanowi, że: „Akcje są zbywalne”. Ponadto prawo do zbycia akcji wynika z
konsekwencji
kapitałowego
charakteru
spółki
akcyjnej.
Dopuszczalność
ustanowienia użytkowania na prawach (w tym na prawach z akcji) znajduje
podstawę prawną w art. 265 § 1 Kodeksu cywilnego, zaś w przypadku zastawu rolę
takiego przepisu pełni art. 327 Kodeksu cywilnego.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z art. 340 § 3 Ksh, w okresie, gdy akcje
spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na
rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony
zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dom maklerski
lub bank prowadzącym rachunki papierów wartościowych), prawo głosu z tych akcji
przysługuje akcjonariuszowi.

4.5. OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO
DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez
walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 Ksh).
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Zgodnie z art. 395 Ksh zwyczajne walne zgromadzenie, które powinno odbyć się w
terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, powinno powziąć
uchwałę o podziale zysku (albo o pokryciu straty).
Na podstawie art. 348 § 3 Ksh zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej
ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być
wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy,
licząc od tego dnia. Odpowiednio zaś do § 4 ww. artykułu - dywidendę wypłaca się w
dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego
zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu
określonym przez radę nadzorczą.
Zgodnie z § 124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent jest
zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa
do dywidendy (dniu dywidendy – zgodnie z określeniem zawartym w przepisach Ksh)
oraz terminie wypłaty dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może przypadać
najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy (§ 124 ust. 2
Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Z kolei zgodnie z § 130 Szczegółowych
Zasad Działania KDPW - wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom
posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje za
pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta
do dyspozycji KDPW środków na realizacje prawa do dywidendy na wskazanym
przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie
rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku
uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki
papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy).
Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.
Zarząd Emitenta zamierza rekomendować przeznaczenie części zysku na wypłatę
dywidendy za każdy rok, w którym Spółka osiągnie zysk, poczynając od zysku za
2012 rok. Zysk z 2011 roku będzie reinwestowany w celu realizacji założeń
strategicznych i przyspieszenia rozwoju spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie
dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych
Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe.

4.6. INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI
FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM, W TYM
WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU
Zawarte w niniejszym Dokumencie informacje o zasadach opodatkowania dochodów
mają charakter ogólny. Zaleca się aby w celu rozstrzygnięcia konkretnych zagadnień
dotyczących opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
instrumentami finansowymi objętymi niniejszym Dokumentem zwrócić się do
doradcy podatkowego.
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Według art. 10 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem
z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest
dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód
uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji,
wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód
przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący
równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej.
Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do
przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z
odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości
majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się kwot w
tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub
unicestwianych w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych
źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty niestanowiące przychodów, określone
w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z
tego udziału, w tym także: dochód z umorzenia udziałów lub akcji, dochód
uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji,
wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód
przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący
równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej.
Art. 24 ust. 5d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że
dochód z umorzenia akcji to nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z
umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust.
1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do
wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.
4.6.1. OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z DYWIDENDY
4.6.1.1. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby
prawne
Do opodatkowania przychodów osób prawnych z tytułu dywidendy mają
zastosowanie następujące zasady, określone przepisami Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych:
1) 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 (art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych);
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2) 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 (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych):
a) 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,
b) 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 Rzeczpospolitej 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,
c) spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10%
udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1,
d) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
- spółka, o której mowa w pkt. 2, albo
- zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej ma zastosowanie w przypadku, kiedy 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 te należności
w wysokości, o której mowa w pkt. c, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez
spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej
mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu
uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku
posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. c, nieprzerwanie przez
okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. b, jest obowiązana do zapłaty
podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych
powyżej 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.
Podmioty wskazane w art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych które dokonują wypłat należności z tytułów udziałów w zyskach osób
prawnych - w tym Emitent będący osobą prawną, są obowiązane, jako płatnicy,
pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych
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wypłat (w razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego,
płatnicy pobierają podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się
postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału
zakładowego). Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z
taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby
podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.
Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w
przypadku podatników nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
siedziby lub zarządu - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik
urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
4.6.1.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby
fizyczne
Do opodatkowania przychodów osób fizycznych z tytułu dywidendy mają
zastosowanie następujące zasady, określone przepisami Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych:
1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na
zasadach określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych),
3) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych (zgodnie ze stanowiskiem
Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002r.
skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek
papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda),
obowiązany jest, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek
w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie na
rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu pobrania podatku.
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4.6.2. OPODATKOWANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU ZE ZBYCIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
4.6.2.1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych w związku ze zbyciem
papierów wartościowych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem
opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwota
uzyskana ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu,
czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych.
Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i
podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych - osoby prawne, które sprzedały papiery
wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w
składanej, co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty,
osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek
właściwego urzędu skarbowego zaliczki 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.
4.6.2.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w związku ze zbyciem
papierów wartościowych
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od
dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji
praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających
osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu.
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów
wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich
wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych
tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach
ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, jest:
1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia
papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na
podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z
zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
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2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających
z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 a,
3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia
pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich
wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie
art. 23 ust. 1 pkt 38a,
4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia
udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt
38,
5) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach
mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za
wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.
Przepisy art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje
się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną
jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie
podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla
celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego
certyfikatem rezydencji.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu
podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym
m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia
pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich
wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość
prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci
innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć, i obliczyć należny podatek
dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
4.6.3. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
Zasadą jest, że zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu
podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej
zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych).
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W powyższym przypadku kupujący, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych, zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności
cywilnoprawnych.
Jednakże zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych,
będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm
inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz
zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w
ramach obrotu zorganizowanego
- w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, przez obrót zorganizowany rozumie się obrót
papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym
systemie obrotu.
Ponadto, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie
podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli
przynamniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:
1) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
2) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem – w szczególności - umowy
sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
4.6.4. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i
darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i
darowizn).
Podatkowi nie podlega w szczególności nabycie praw majątkowych podlegających
wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani
nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie
mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(art. 3 pkt 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn).
Artykuł 4a Ustawy o podatku od spadków i darowizn określa zasady i warunki
zwolnienia od podatku nabycia praw majątkowych przez małżonka, zstępnych,
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.
Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy praw majątkowych (art. 5 Ustawy o
podatku od spadków i darowizn).
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Obowiązek podatkowy powstaje odpowiednio do trybu nabycia. Odpowiednio
wskazuje to art. 6 Ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych praw majątkowych po
potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw
majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku
podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy
spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu
dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia
wlicza się do podstawy wymiaru (art. 7 Ustawy o podatku od spadków i darowizn).
Wartość nabytych praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez
nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych praw. Wartość rynkową praw
majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie
prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku
podatkowego. Jeżeli nabywca nie określił wartości praw majątkowych albo wartość
określona przez niego nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego
wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub
obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając
jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo
wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości
rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem
opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ
podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni
się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego
ponosi nabywca.
Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony
jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego
stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa
majątkowe.
Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw
majątkowych określone w stosownych przepisach Ustawy o podatku od spadków i
darowizn oraz skale podatkowe określone w tej ustawie, obowiązujące w dniu
powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem, że nabycie praw majątkowych
w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki
20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed
organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności
sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania
kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego
nabycia nie został zapłacony.
Podatnicy podatku są obowiązani złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania
obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie
podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru
chyba, że podatek jest pobierany przez płatnika. Do zeznania podatkowego dołącza
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się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. W przypadku
nabycia rzeczy lub praw majątkowych niewykazanych w zeznaniu podatkowym,
podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania podatkowego organowi,
któremu złożono zeznanie podatkowe, w terminie 14 dni od dnia, w którym
dowiedział się o ich nabyciu.
Notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu
notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia
współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.
4.6.5.
OPODATKOWANIE
ZAGRANICZNYCH

DOCHODÓW

(PRZYCHODÓW)

PODMIOTÓW

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu
spoczywa na podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu
zagranicznego 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 o podatku dochodowym od osób
prawnych) i
− osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych).
Jednak 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, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie
przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie
zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką
umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika
do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji),
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób
fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie
zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe,
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pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. Artykuł 22 ust. 4
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
− 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,
− 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 Rzeczpospolitej 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,
− spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10%
udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1,
− odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
− spółka, o której mowa w pkt. 2, albo
− zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2.
Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy 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 te należności w wysokości, o której
mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez
spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej
mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu
uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku
posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez
okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty
podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych
powyżej 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.
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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.
4.6.6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA PODATKU
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy Ordynacja podatkowa, płatnik, który nie
wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i
wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za
podatek nie pobrany lub podatek pobrany a nie wpłacony.
Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta
jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje
się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli
podatek nie został pobrany z winy podatnika.
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5. DANE O EMITENCIE
5.1. DANE TELEADRESOWE
Firma

PARTNER –NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa skrócona

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA

Adres siedziby

41-605 Świętochłowice; ul. Sądowa 7

Forma prawna

Spółka Akcyjna

Telefon

32/ 771 61 01-03

Fax

32/ 771 61 07

Strona internetowa

www.partnernieruchomosci.com.pl

NIP

6272655014

REGON

241002200

KRS

0000392767

5.2. WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA
Emitent został utworzony na czas nieograniczony.

5.3. PRZEPISY PRAWA,
UTWORZONY EMITENTA

NA

PODSTAWIE,

KTÓRYCH

ZOSTAŁ

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września
2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z póź. zm.) w wyniku
przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą
PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Świętochłowicach, w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne Kodeksu
spółek handlowych. Emitent działa zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek
handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5.4. MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ NUMER KRS
Wpis Emitenta w rejestrze Przedsiębiorców KRS został dokonany przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, w dniu 02 sierpnia 2011 roku pod numerem 00000392767.

5.5. OPIS HISTORII EMITENTA
Spółka PARTNER-NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. została założona 5 września 2008
roku aktem założycielskim sporządzonym w formie aktu notarialnego (Repertorium
„A” nr 9097/2008) przed notariuszem Danutą Bańczyk prowadzącą Kancelarię
Notarialną w Chorzowie przy ulicy Wolności 16/4. Kapitał zakładowy
nowoutworzonej spółki w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony
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osiemset tysięcy złotych) został podzielony na 4.800 (słownie: cztery tysiące
osiemset) udziałów, o wartości nominalnej po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
Udziały te zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego,
prowadzonego pod firmą „PARTNER-FINANSE” T. Piec, R. Pawera sp.j. z siedzibą w
Świętochłowicach, która jednocześnie stała się 100% udziałowcem nowoutworzonej
spółki. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa została ustalona na dzień
31 sierpnia 2008 roku, w oparciu o raport – wycenę sporządzoną przez
uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
Na dzień 28 lutego 2011 roku został sporządzony plan przekształcenia spółki
PARTNER-NIERUCHOMOŚCI spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną. Wartość bilansowa majątku na dzień 28 lutego 2011 roku wyniosła
4.825.364,82 zł (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta
sześćdziesiąt cztery złote 82/100). W dniu 20 czerwca 2011 roku udziałowiec
PARTNER-NIERUCHOMOŚCI podjął uchwałę o przekształceniu spółki w spółkę
akcyjną. W dniu 02 sierpnia 2011 roku PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
AKCYJNA została wpisana do krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS 00000392767.
W dniu 01 września 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.200.000,00 zł
(słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na
okaziciela serii B. Akcje serii B zostały oferowane akcjonariuszom w ramach oferty
private placement w dniach od 25 października – 30 listopada 2011 roku (jako dzień
przyjmowania deklaracji nabycia akcji serii B). Całość oferowanych akcji została
objęta przez 24 nowych akcjonariuszy.

5.6. OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY)
WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASADY ICH TWORZENIA
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy
spółki składa się 48.000.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów) akcji imiennych
serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje serii A
są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jedna akcja serii A daje prawo do
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 396 § 1-3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 statutu spółki
na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co
najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte po emisji akcji
powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej
trzeciej kapitału zakładowego.
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Tabela. Kapitał własny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI na dzień 30 czerwca 2011r.
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy

4 800 000,00
567,17

Zysk (strata) netto z lat ubiegłych

11 459,59

Zysk (strata) netto

14 251,00

Razem kapitały własne

4 826 277,76

Źródło: Partner-Nieruchomości S.A.

Tabela. Kapitał własny PARTNER-NIERUCHOMOŚCI – pro forma po rejestracji
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy

6 000 000,00
480 567,17

Zysk (strata) netto z lat ubiegłych

11 459,59

Zysk (strata) netto

14 251,00

Razem kapitały własne

6 506 277,76

Źródło: Partner-Nieruchomości S.A.

5.7.
INFORMACJE
ZAKŁADOWEGO

O

NIEOPŁACONEJ

CZĘŚCI

KAPITAŁU

Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni pokryty wkładami w postaci udziałów w
przekształconej
poprzedniczce
prawnej
Emitenta,
spółce
PARTNERNIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.
Nie istnieje nie opłacona część kapitału.

5.8. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY
UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W
PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI
Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji
z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji tym samym na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu brak podstaw do przewidywania jakichkolwiek zmian
kapitału zakładowego w wyniku realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy.

5.9.LICZBA AKCJI I WARTOŚĆ 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 LICZBA AKCJI I WARTOŚĆ
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE W TERMINIE WAŻNOŚCI
DOKUMENTU INFORMACYJNEGO MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY
KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE
Statut Emitenta nie przyznaje Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego.
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5.10. INFORMACJE O NOTOWANIACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
EMITENTA
Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są notowane na żadnym
rynku instrumentów finansowych.
W związku z instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta nie były
wystawiane kwity depozytowe.

5.11.
PODSTAWOWE
INFORMACJE
NA
TEMAT
ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA,
ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ

POWIĄZAŃ
MAJĄCYCH

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. Spółka nie sporządza skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Podmiotem dominującym wobec Emitenta, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. d
Ustawy o rachunkowości jest PARTNER-FINANSE T. PIEC, R. PAWERA spółka
jawna z siedzibą w Świętochłowicach, której wspólnikami są Panowie Rafał Pawera
i Tomasz Piec – odpowiednio prezes i wiceprezes Emitenta.
PARTNER-FINANSE T. PIEC, R. PAWERA sp.j. posiada bezpośrednio 48.000.000
akcji Emitenta uprawniających do wykonywania 96.000.000 głosów. Akcje serii A,
których posiadaczem jest PARTNER-FINANSE T. PIEC, R. PAWERA sp.j. są akcjami
imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
Dwoje akcjonariuszy, którzy objęli po 72.000 akcji serii B jest powiązanych ze
spółką Emitenta w ten sposób, że jedno z nich jest żoną wiceprezesa zarządu
Emitenta, drugi z inwestorów to prezes zarządu Emitenta.
Dodatkowo akcje w ramach oferty prywatnej akcje serii B objęli czterej członkowie
Rady Nadzorczej (łącznie 359 000 akcji) oraz doradca prawny Emitenta (644 286
akcji).
Ponadto pakiet 215.000 akcji objął podmiot będący Animatorem Rynku Emitenta.
Natomiast 107.142 akcje objął podmiot będący Autoryzowanym Doradcą Emitenta.
Emitent nie posiada podmiotów zależnych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

5.12. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH
LUB USŁUGACH EMITENTA
Zgodnie ze Statutem do zakresu działalności Emitenta należą, m.in.:
·

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);

·

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
(68.20.Z);

·

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z);

·

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);
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·

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
(41.10.Z);

·

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych(41.20.Z);

·

Rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z);

·

Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z);

·

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
i klimatyzacyjnych (43.22.Z);

·

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z);

·

Tynkowanie (43.31.Z);

·

Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z);

·

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z);

·

Malowanie i szklenie (43.34.Z);

·

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z);

·

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z);

·

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
(43.99.Z);

cieplnych,

gazowych

Działalność spółki jest prowadzona w zakresie:
·

Wynajmu powierzchni biurowo-magazynowych

·

Wynajmu terenów przemysłowych – gruntów, hal produkcyjnych

·

Kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek lub odsprzedaż

Od początku działalności Spółka zajmuje się kupnem nieruchomości na wynajem
lub odsprzedaż. W ostatnim okresie Spółka zrealizowała kilka transakcji sprzedaży
nieruchomości zakupionych wcześniej na bardzo dogodnych warunkach. Dzięki
tego typu transakcjom Spółka nie odczuła złej koniunktury, jaka w ostatnich latach
panowała na rynku nieruchomości. Istotnym elementem działalności PARTNERNIERUCHOMOŚCI jest wynajem powierzchni biurowych, magazynowych i
przemysłowych zapewniający stabilną sytuację finansową Spółki.
Wynajem powierzchni biuro-magazynowych
Emitent jest właścicielem biurowca zlokalizowanego w Świętochłowicach o łącznej
powierzchni 2.128 m2. Wynajem powierzchni biurowo-magazynowej stanowił do tej
pory największy udział w przychodach ze sprzedaży Emitenta.
Emitent oferuje powierzchnie biurowo-magazynowe o wysokim standardzie
dopasowane do potrzeb klientów i po atrakcyjnych cenach. Grupę docelową, do
której kierowana jest oferta Emitenta stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa.
Oferowane powierzchnie biurowe charakteryzują się zróżnicowanym metrażem
i wysokim standardem. Jednym z atutów biurowca jest znajdujący się przed
budynkiem duży parking dla pracowników firm wynajmujących biura i ich gości.
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Atutem biurowca jest m.in. jego lokalizacja pod względem komunikacyjnym.
Biurowiec zlokalizowany jest w bliskiej odległości od Drogowej Trasy Średnicowej
(DTŚ) oraz autostrady A4. Z miejsca lokalizacji budynku w łatwy i szybki sposób
można przedostać się do stolicy województwa – Katowic oraz innych miast
ościennych – Rudy Śląskiej, Zabrza, Chorzowa, Bytomia.
Dzięki wszystkim tym atutom i przewagą konkurencyjnym poziom wynajętych
powierzchni nie spada poniżej 90%.
Wartość rynkowa biurowca na ul. Sądowej została oszacowana przez Rzeczoznawcę
Majątkowego na 10,6 mln zł – znacznie powyżej wartości ujętej w księgach
rachunkowych.
Wynajem i sprzedaż terenów przemysłowych – gruntów i hal produkcyjnych
W ofercie Spółki znajdują się również grunty i nieruchomości o charakterze
produkcyjnym. Obecnie Spółka posiada nieruchomość o charakterze produkcyjnym
- halę produkcyjną wraz z częścią administracyjną i socjalną zlokalizowaną w
Bytomiu. Przedmiotowa hala położona jest w strefie zurbanizowanej. Wokół
nieruchomości znajdują się obszary przemysłowe i zakłady usługowe. Lokalizacja
hali to typowy wydzielony rejon przemysłowy o dogodnym dostępie do sieci
komunikacji o zasięgu regionalnym i usług komunalnych. Na wynajem hali
podpisana jest długoterminowa (na 10 lat) umowa najmu, dzięki której Emitent
będzie generował dodatkowe przychody.
Kupno i sprzedaż nieruchomości do odsprzedaży
Spółka jest właścicielem przeznaczonej na sprzedaż nieruchomości w Drawsku
(miejscowość Warniłęg, gmina Złocieniec, powiat drawski, województwo
zachodniopomorskie). Opisywana nieruchomość to grunty rolne, z możliwością
budowy osadowej o powierzchni 5,81 ha. Nieruchomość (działka) położona jest w
malowniczej okolicy, na wzniesieniu, z którego podziwiać można uroki lokalnego
krajobrazu wraz z Jeziorem Drawskim oddalonym od nieruchomości o 400 m.
Przewagą konkurencyjną Emitenta w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości jest
dostęp do informacji o możliwości ich zakupu po bardzo atrakcyjnych cenach.
Źródło tych informacji jest bezpośrednio związane z działalnością większościowego
akcjonariusza Emitenta spółki PARTNER-FINANSE T. PIEC, R. PAWERA sp.j., którą
jest obrót wierzytelnościami i windykacja należności. Dzięki prowadzonej
działalności windykacyjnej osoby zarządzające Emitentem mają dostęp do
informacji o egzekucjach komorniczych i prowadzonych przez współpracujących z
PARTNER-FINANSE komornikami licytacjach nieruchomości. Wiedza ta daje
możliwość zakupu dobrze zlokalizowanych i atrakcyjnych nieruchomości po
zdecydowanie niższej cenie niż średnia wartość danego typu nieruchomości.
Spółka planuje rozszerzyć zakres metod pozyskiwania atrakcyjnych nieruchomości
o rzadko spotykane dotychczas na rynku nieruchomości sposoby. Jednym z nich
będzie przejmowanie nieruchomości w drodze emisji akcji kierowanej do
dotychczasowych jej właścicieli. Cały proces realizowany będzie na bardzo
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korzystnych warunkach. Zgodnie z podstawowymi założeniami, planowane
transakcje mają być źródłem obopólnych korzyści finansowych i operacyjnych.
Korzyści dla PARTNER-NIERUCHOMOŚCI to m.in.: pozyskiwanie ciekawych
nieruchomości po atrakcyjnych cenach, a przez to znaczny wzrost wartości aktywów
Spółki zwiększający możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, wzrost
bieżących przychodów z najmu przejętych nieruchomości. Dotychczasowy
właściciel, z założenia przedsiębiorca z bieżącymi kłopotami finansowymi, w zamian
za akt własności nieruchomości uzyskuje aktywa o wyższej płynności (akcje) oraz
opcjonalnie gotówkę (możliwość transakcji łączonej - kupno częściowo za akcje,
częściowo za gotówkę). Ponadto dotychczasowy właściciel, jeżeli w przedmiotowej
nieruchomości prowadzi swoją działalność operacyjną, będzie mógł ją kontynuować
na podstawie długoterminowej umowy najmu.
Każda tego typu inwestycja będzie szczegółowo analizowana, realizowane będą tylko
projekty o takich parametrach, które będą korzystne dla dotychczasowych
akcjonariuszy.
Zarząd PARTNER-NIERUCHOMOŚCI jest przekonany o słuszności wyboru tego
kierunku rozwoju. Decyzja poparta jest szczegółową analizą i badaniami rynku.
Aktywa Spółki

Biurowiec w
Świętochłowicach

Hala w Bytomiu

Grunty w
Drawsku

Biurowiec w
Chorzowie (wpłacona
zaliczka 100% ceny
nabycia – podpisanie
aktu notarialnego
planowane w I
kwartale 2012)

5.13. ZATRUDNIENIE
W działalność operacyjną Spółki zaangażowany jest bezpośrednio Zarząd oraz
dodatkowe osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę. Podkreślić należy, że
jeden z członków Zarządu jest prawnikiem, co jest szczególnie istotne na rynku
nieruchomości. Ponadto niektóre etapy procesów biznesowych realizowanych przez
Spółkę wymagają zaangażowania niezależnych podmiotów zewnętrznych, np.
rzeczoznawcy majątkowego, notariusza, ekip remontowo-budowlanych, itp. Obsługę
księgową również zapewnia zewnętrzne biuro usług rachunkowo-księgowych. Osoby
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zatrudnione w Spółce na podstawie umów o pracę odpowiedzialne są za bieżące
funkcjonowanie Spółki, kontakty z klientami wynajmującymi powierzchnie biurowomagazynowe, bieżącym zarządzaniem nieruchomościami będącymi w danym
momencie w aktywach Spółki.

5.14. OTOCZENIE RYNKOWE EMITENTA
Analiza stanu rynku nieruchomości komercyjnych na koniec 2010 roku, aktualne
wyniki branży dobrze prognozują na najbliższe kwartały. Rynek nieruchomości
komercyjnych wrócił na drogę szybkiego rozwoju i ponownie stał się rynkiem dużego
potencjału biznesowego. Poprawa szczególnie widoczna jest w ilości oddawanych do
użytku nowych powierzchni komercyjnych, dla przykładu - w 2010 roku
wybudowano łącznie 252 tys. m2 magazynów, w tym 86 tys. m2 na Górnym Śląsku.
Rozwój firm średniej wielkości powoduje, iż wzrasta zapotrzebowanie na średniej
wielkości powierzchnie biurowe i magazynowe. Największy popyt na powierzchnie
magazynowe obserwuje się na Mazowszu, Śląsku i we Wrocławiu1.
Z analizy rynku wynika, że na wartość i atrakcyjność nieruchomości komercyjnej
mają następujące cechy:
·

lokalizacja – w przypadku powierzchni biurowych za najlepszą traktuje się
lokalizację w centrum miasta lub w niewielkim oddaleniu od centrum;
zarówno w przypadku nieruchomości z powierzchniami biurowymi, jak i
magazynowymi najważniejsze jest, aby nieruchomość usytuowana była przy
głównych szlakach komunikacyjnych;

·

skomunikowanie – za najlepsze uważa się z dobrym dostępem środkami
komunikacji samochodowej i miejskiej;

·

wielkość obiektu/układ funkcjonalny – za najatrakcyjniejsze uważa się
nieruchomości z możliwością swobodnej adaptacji przestrzeni i z możliwością
rozbudowy;

·

ekspozycja nieruchomości – w przypadku powierzchni biurowych istotne
jest, aby obiekt położony był wśród innych atrakcyjnych nieruchomości i
znanych obiektów komercyjnych;

·

stan
techniczny
budynku/standard
wykończenia/wyposażenie
w
infrastrukturę – pełny dostęp do infrastruktury technicznej, klimatyzacja,
itp. podnoszą walory nieruchomości.

Szczegółowa analiza rynku nieruchomości w latach 2009-2011 dowodzi, iż
sytuacja w branży powoli, ale systematycznie się poprawia. Na ożywienie w
branży wskazują m.in. wartości transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości
komercyjnych w Polsce jakie miały miejsce w analizowanym okresie, a które
obrazuje Wykres 1.

1

Puls Biznesu; „Rynek nabiera rozpędu”; lipiec 2011
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Wykres. Wartość transakcji dotyczących nieruchomości komercyjnych w Polsce [mln EUR]
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Źródło: Puls Biznesu; 7 lipca 2011r.; „W nieruchomościach sporo się dzieje”.

5.15. ANALIZA SWOT
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

MOCNE STRONY
bezpośredni dostęp do informacji nt.
atrakcyjnych nieruchomości wystawianych
na licytacjach komorniczych;
atrakcyjna
lokalizacja
nieruchomości
przeznaczonych pod wynajem;
wysoki standard oferowanych powierzchni
biurowych;
elastyczne podejście do potrzeb i oczekiwań
klientów;
wieloletnie
doświadczenie
biznesowe
Zarządu Spółki;
duże zaangażowanie Zarządu w bieżącą
działalność Spółki;
doskonała znajomość rynku nieruchomości;
SZANSE
ożywienie na rynku nieruchomości;
upublicznienie
Spółki
poprzez
rynek
NewConnect;
dokapitalizowanie Spółki;
zła sytuacja gospodarcza zwiększa szanse na
pozyskanie atrakcyjnych nieruchomości

·
·

·

·
·
·
·

SŁABE STRONY
niski poziom aktualnego zatrudnienia;
duży stopień zaangażowania podmiotów
zewnętrznych w działalność Emitenta (np.
doradztwo prawne, usługi rachunkowoksięgowe, itp.);
ograniczony zasięg terytorialny prowadzonej
działalności;

ZAGROŻENIA
niestabilne ustawodawstwo w zakresie
prowadzenia działalności (podatkowe, itp.);
zmiany prawne w zakresie dotyczącym
budownictwa, inwestycji w nieruchomości i
wykorzystania energii odnawialnej;
duża konkurencja na rynku nieruchomości
komercyjnych;
wrażliwość rynku nieruchomości na ogólną
sytuację ekonomiczno- gospodarczą kraju i
społeczeństwa;
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5.16. WYNIKI FINANSOWE
Dane finansowe historyczne (01.01.2009 – 30.06.2011)
Poniżej zaprezentowane zostały wyniki Partner-Nieruchomości w okresie
01.01.2009-30.06.2011. Na uwagę zasługuje istotny wzrost przychodów
generowanych przez Spółkę w latach 2009/2010. Partner-Nieruchomości może
poszczycić się ich wzrostem na poziomie 64,3% rdr. Poprawę wyników Spółka
zawdzięcza przychodom jakie uzyskała ze sprzedaży towarów i materiałów.
Wykazywane w tych pozycjach wartości to głównie zrealizowane transakcje kupna i
sprzedaży nieruchomości. Istotną pozycją kosztową związaną z działalnością Spółki
w pierwszych dwóch latach jej funkcjonowania były usługi obce. W zdecydowanej
większości stanowiły je koszty dotyczące remontów powierzchni biurowych
oddanych na dalszym etapie pod wynajem. Działalność Partner-Nieruchomości
charakteryzuje się wysoką rentownością na poziomie sprzedaży. W prezentowanym
okresie kształtowała się ona na poziomie od 9,8% do 23,5%. Wyniki jakie Spółka
wygenerowała w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2011 roku pozwoliły jej na
uzyskanie rentowności netto na poziomie 1,5%.

A.
I.
II.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)
Przychody netto ze sprzedaży i
zrównane z nimi, w tym:
Przychody netto ze sprzedaży produktów

B.

Zmiana stanu produktów
Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
Koszty działalności operacyjnej

I.

Amortyzacja

III.
IV.

II.

Zużycie materiałów i energii

III.

Usługi obce

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
C.

1 437 639,25

978 441,28

875 178,53

759 938,32

358 441,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

677 700,93

620 000,00

669 926,50

1 223 533,39

882 568,82

178 424,19

156 661,08

56 077,49
65 461,18

229 881,03

67 978,71

Podatki i opłaty

33 096,84

36 398,94

18 732,80

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży

12 998,80

12 600,00

7 191,76

2 353,60

1 766,12

1 188,64

3 185,27

32 844,92

138,24

-

619 626,16

665 800,00

205 252,03

214 105,86

95 872,46

III.

Inne przychody operacyjne

E.

Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych
aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych

II.

875 178,53

133 755,14

II.

I.

01.01.2011 –
30.06.2011

10 241,83

Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
Dotacje

I.

01.01.201031.12.2010

429 625,97

Rentowność sprzedaży
D.

01.01.2009 –
31.12.2009

23,5%

14,9%

9,8%

14 397,84

57,07

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 397,84

57,07

0,76

88 093,13

72 454,79

31 206,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)
III.
F.

Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
Rentowność działalności operacyjnej

01.01.2009 –
31.12.2009

01.01.201031.12.2010

01.01.2011 –
30.06.2011

88 093,13

72 454,79

31 206,17

131 556,74

141 708,14

64 667,05

15,0%

9,9%

6,6%

G.

Przychody finansowe

20 945,25

1 237,63

0,00

I.

Dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

0,00

II.

Odsetki

0,00

0,00

0,00

-

od jednostek powiązanych

III.

Zysk ze zbycia inwestycji

IV.

Aktualizacja wartości inwestycji

V.

Inne

H.

Koszty finansowe

I.

Odsetki

0,00

0,00

0,00

20 945,25

1 237,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126 219,39

96 852,65

39 540,05

125 864,94

93 501,97

39 114,71

II.

Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

0,00

III.

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

0,00

IV.

354,45

3 350,68

425,34

26 282,60

46 093,12

25 127,00

J.

Inne
Zysk (strata) z działalności
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

0,00

0,00

0,00

K.

Zysk (strata) brutto

26 282,60

46 093,12

25 127,00

3,0%

3,2%

2,6%

19 435,00

25 285,00

10 876,00

6 847,60

20 808,12

14 251,00

0,8%

1,4%

1,5%

I.

Rentowność brutto
L.

Podatek dochodowy

M.

Zysk (strata) netto
Rentowność netto

Wykres. Struktura kosztów rodzajowych Partner-Nieruchomości
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Wartość sprze danych towarów i
materiałów
Pozostałe koszty rodzajowe
Ubezpie cze nia społeczne i inne
świadczenia
Wynagrodzenia
Podatki i opłaty
Usługi obce

01.01.2009 -

01.01.2010 -

01.01.2011 -

31.12.2009

31.12.2010

30.06.2011

Zużycie materiałów i energii
Amortyzacja

Strukturę bilansową Partner-Nieruchomości w prezentowanym okresie można
uznać za stabilną. Największą pozycję stanowią rzeczowe aktywa trwałe, których
wartość z roku na rok jest zwiększana. Wspomniana zmiana wynika ze wzrostu
pozycji środki trwałe w budowie, której wartość na koniec czerwca 2011 roku
została oszacowana na poziomie 1.650,6 tys. zł. Na skutek systematycznego
wzrostu aktywów trwałych udział aktywów obrotowych ulegał spadkowi z 44% na
koniec 2009 roku do 34% na koniec czerwca 2011. Najistotniejszą ich pozycję
- 83 - | S t r o n a

stanowiły należności krótkoterminowe w wysokości 2.050,3 tys. zł. Na kwotę tą
składają się przede wszystkim wpłacone zaliczki na zakup nieruchomości:
a) zaliczka na zakup hali w Bytomiu (na dzień 30.06.2011 została już wpłacona
zaliczka w kwocie 240 tys. zł); łączna cena zakupu tej nieruchomości wyniosła 1,5
mln zł. Pozostała część płatności została już sfinansowana wpływami z emisji akcji
serii B.
b) na dzień 30.06.2011 wpłacono 100% ceny nabycia na poczet zakupu
nieruchomości w Chorzowie (1,73 mln zł). Kwota zaliczki (i tym samym cena
zakupu) została zmniejszona w II półroczu 2011 do 1,5 mln zł (w drodze negocjacji).
Transakcja zakupu nieruchomości w Chorzowie zostanie formalnie sfinalizowana
(podpisanie aktu notarialnego umowy sprzedaży) po uregulowaniu zapisów w
Księdze Wieczystej Dział IV Hipoteka. Zarząd Partner-Nieruchomości S.A.
przewiduje, że nastąpi to jeszcze w I kwartale 2012 roku.

Pozytywnie o strukturze kapitału świadczy fakt finansowania aktywów trwałych
Spółki, kapitałem stałym. Zależność taka wskazuje na bezpieczeństwo finansowania
przedsiębiorstwa w długim horyzoncie czasowym i jednocześnie sprzyja utrzymaniu
płynności finansowej.

AKTYWA

31.12.2009

31.12.2010

30.06.2011

A.

Aktywa trwałe

4 902 004,16

5 575 361,12

6 041 877,41

I.

Wartości niematerialne i prawne

1 169 625,00

1 107 245,00

1 076 055,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

3 715 720,01

4 452 307,65

4 910 388,88

1.

Środki trwałe

3 411 725,17

3 299 570,09

3 259 752,76

88 724,96

86 905,00

85 995,00

3 223 069,05

3 139 893,04

3 098 305,05

a)

c)

Grunty
Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny

d)

Inne środki trwałe

b)

2.

Środki trwałe w budowie

2 872,80

1 596,00

957,60

97 058,36

71 176,05

74 495,11

303 994,84

1 152 737,56

1 650 636,12

III.

Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

IV.

0,00

0,00

0,00

16 659,15

15 808,47

55 433,53

B.

Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe

3 901 598,00

3 728 319,89

3 126 254,66

I.

Zapasy

2 369 944,77

1 589 005,52

923 205,52

II.

Należności krótkoterminowe

1 432 084,16

1 961 104,78

2 050 273,47

1.

Należności od jednostek powiązanych

1 066 169,20

0,00

14 440,00

2.

Należności od pozostałych jednostek

365 914,96

1 961 104,78

2 035 833,47

a)

z tytułu dostaw i usług
z tytułu podatków, dotacji, ceł, bezp.
społ. i zdrowotnych oraz innych świad.
Inne

327 988,10

1 959 033,30

2 035 790,14

37 926,36

2 056,45

43,33

0,50

15,03

0,00

V.

b)
c)
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AKTYWA
III.

31.12.2009

Inwestycje krótkoterminowe

31.12.2010

30.06.2011

82 569,07

161 209,56

116 820,41

82 569,07

161 209,56

116 820,41

0,00

0,00

0,00

137,60

0,00

0,00

82 431,47

161 209,56

116 820,41

82 425,24

161 209,56

116 820,41

6,23

0,00

0,00

Inne inwestycje krótkoterminowe
0,00
Krótkoterminowe rozliczenia
IV.
17 000,00
międzyokresowe
Aktywa razem
8 803 602,16
Wykres. Struktura aktywów Partner-Nieruchomości

0,00

0,00

17 000,00

35 955,26

9 303 681,01

9 168 132,07

1.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

a)

w jednostkach powiązanych

b)

w pozostałych jednostkach

c)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
środki pieniężne w kasie i na
rachunkach
inne środki pieniężne

2.

100%
90%
80%
70%
60%
Aktywa obrotowe

50%

Aktywa trwałe

40%
30%
20%
10%
0%
31.12.2009

31.12.2010

28.02.2011

Wykres. Kapitał stały oraz aktywa trwałe Partner-Nieruchomości

10 000
9 000

8 708

8 530

8 444

8 000
7 000
5 575

6 000
5 000

6 042

4 902

Kapitał stały
Aktywa trwałe

4 000
3 000
2 000
1 000
0
31.12.2009

31.12.2010

30.06.2011

Struktura pasywów Spółki utrzymuje się niemal na tym samym poziomie w każdym
z prezentowanych okresów. Najistotniejszymi pozycjami pasywów Partner- 85 - | S t r o n a

Nieruchomości są kapitał podstawowy w wysokości 4.800,0 tys. zł oraz
zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.618,2 tys. zł, na które w całości składają
się zobowiązania wynikające z posiadanych kredytów i pożyczek.
PASYWA
A.

Kapitał (fundusz) własny

I.

III.

Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

II.

31.12.2009

31.12.2010

30.06.2011

4 791 218,64

4 812 026,76

4 826 277,76

4 800 000,00

4 800 000,00

4 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

567,17

567,17

567,17

V.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

0,00

VI.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

0,00

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

(16 196,13)

(9 348,53)

11 459,59

VIII.

6 847,60

20 808,12

14 251,00

0,00

0,00

0,00

4 012 383,52

4 491 654,25

4 341 854,31

I.

Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

0,00

II.

Zobowiązania długoterminowe

3 917 000,00

3 717 800,00

3 618 200,00

1.

Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

2.

Wobec pozostałych jednostek

3 917 000,00

3 717 800,00

3 618 200,00

a)

Kredyty i pożyczki

3 917 000,00

3 717 800,00

3 618 200,00

III.

Zobowiązania krótkoterminowe

95 383,52

773 854,25

723 654,31

1.

Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

264 052,63

a)

z tytułu dostaw i usług

0,00

0,00

264 052,63

b)

inne

2.

Wobec pozostałych jednostek

a)

-

kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
do 12 miesięcy

-

powyżej 12 miesięcy

e)
f)

IX.
B.

0,00

0,00

0,00

95 383,52

773 854,25

459 601,68

0,00

84,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 198,28

300 313,07

400 391,52

76 198,28

300 313,07

400 391,52

0,00

0,00

0,00

zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

436 327,87

10 245,90

0,00

0,00

0,00

2 601,38

15 544,82

24 492,24

h)

zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i
innych świadczeń
z tytułu wynagrodzeń

0,00

0,00

0,00

i)

inne

16 583,86

21 583,86

24 472,02

b)
c)
d)

g)

3.

Fundusze specjalne

0,00

0,00

0,00

IV.

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

8 803 602,16

9 303 681,01

9 168 132,07

Pasywa razem
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Wykres. Struktura pasywów Partner-Nieruchomości

100%
90%
80%
70%
Zobowiązania i re ze rwy na
zobowi ązania

60%
50%

Kapi tał (fundusz) własny

40%
30%
20%
10%
0%
31.12.2009

31.12.2010

30.06.2011

Aktualne dane finansowe (za rok 2011)
Poniżej przedstawiono dane finansowe emitenta za okres 1 stycznia 2011 – 31
grudnia 2011. Dane finansowe nie były badane przez biegłego rewidenta.
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Informacja uzupełniająca do danych finansowych za 2011 rok:
Rachunek zysków i strat (2011)
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·

Przychody ze
powierzchni;

·

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów oraz odpowiadające im wartość
sprzedanych towarów i materiałów stanowią odzwierciedlenie księgowe
transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości w danym okresie obrotowym

·

Pozostałe przychody operacyjne w 2011 roku: 150 tys. zł kara umowna
naliczona wykonawcy za opóźnienie w wykonaniu robót remontowych w
budynku przy ul. Sądowej w Świętochłowicach; 15 tys. zł – wartość
darowizny – przy zakupie nieruchomości w Bytomiu (hala) Spółka otrzymała
darowiznę w postaci udziału w drodze o wartości 15 tys. zł.

·

Pozostałe koszty operacyjne stanowi głównie amortyzacja wartości firmy

·

Koszty finansowe to głównie odsetki od kredytu bankowego

sprzedaży

produktów

to

głównie

przychody

z

najmu

Bilans (31.12.2011)
·

W porównaniu z danymi na 30.06.2011 znacznie wzrosła wartość środków
trwałych. Wzrost wynika z zakupu hali w Bytomiu oraz zakończeniu
inwestycji modernizacyjnej w budynku przy ul. Sądowej w Świętochłowicach.

·

Spadek zapasów – w zapasach na 30.06.2011 ujęte były grunty
przeznaczone na sprzedaż oraz materiały, zaliczki itp. związane z remontem
budynku przy ul. Sądowej. Na koniec 2011 roku zapasy materiałów
powiększyły wartość środków trwałych (zakończony remont), w zapasach
pozostały natomiast ujęte grunty na sprzedaż.

·

Spadek należności na 31.12.2011 w porównaniu z 30.06.2011 wynika
przede wszystkim z dwóch czynników. W należnościach ujęta była zaliczka
na zakup hali w Bytomiu – po dokonaniu transakcji nabycia zostały
poczynione odpowiednie przeksięgowania w środki trwałe. Ponadto w
należnościach na 30.06.2011 ujęta była zaliczka na zakup nieruchomości w
Chorzowie w kwocie 1,73 mln zł – w drodze negocjacji zmniejszono wartość
zaliczki (i jednocześnie ceny nabycia) do 1,5 mln zł. Spółka otrzymała zwrot
części środków stanowiących różnicę pomiędzy 1,5 mln zł a wcześniej
wpłaconą kwotą zaliczki.

·

Kapitał własny – w księgach uwzględniono podwyższenie kapitału związane z
emisją akcji serii B.
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5.17. STRATEGIA ROZWOJU EMITENTA
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości – wynajem, dzierżawa, zarządzanie, zakup i sprzedaż
nieruchomościami głównie na rynku wtórnym.
Spółka jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Sądowej w
Świętochłowicach obejmującej część biurową i magazynową. Atutem biurowca jest
m.in. jego lokalizacja pod względem komunikacyjnym. Biurowiec zlokalizowany jest
w bliskiej odległości od Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) oraz autostrady A4. Z
miejsca lokalizacji budynku w łatwy i szybki sposób można przedostać się do stolicy
województwa – Katowic oraz innych miast ościennych – Rudy Śląskiej, Zabrza,
Chorzowa, Bytomia. Oferowane powierzchnie biurowe charakteryzują się wysokim
standardem, ściśle dostosowanym do potrzeb klientów, po atrakcyjnych cenach.
Dzięki temu poziom wynajętej powierzchni nie spada poniżej 90%. Łączna
powierzchnia użytkowa nieruchomości to 2.128 m2, z tego 1.775 m2 to
powierzchnia biurowa, 353 m2 to powierzchnia magazynowa. W ostatnich latach
budynek był modernizowany co znacznie podniosło jego standard (wykonywane są
aktualnie końcowe prace związane z modernizacją tego budynku).
Wartość rynkowa biurowca na ul. Sądowej została oszacowana przez Rzeczoznawcę
Majątkowego na ponad 10 mln zł – znacznie powyżej wartości ujętej w księgach
rachunkowych.
Spółka jest również właścicielem nieruchomości w Drawsku (miejscowość Warniłęg,
gmina Złocieniec, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie). Są to grunty
rolne, z możliwością budowy osadowej o powierzchni 5,81 ha. Nieruchomość
(działka) położona jest w malowniczej okolicy, na wzniesieniu, z którego podziwiać
można uroki lokalnego krajobrazu wraz z Jeziorem Drawskim oddalonym od
nieruchomości o 400 m. Do nieruchomości prowadzi utwardzona droga. Działka jest
nieuzbrojona. Istnieje możliwość jej podziału na działki rekreacyjne. W bilansie
spółki nieruchomość ta jest ujęta w zapasach (przeznaczona do sprzedaży).
Zagospodarowanie środków z emisji akcji serii B
Środki pozyskane z emisji akcji Emitent przeznaczył w głównej mierze na zakup hali
w Bytomiu (na dzień 30.06.2011 została już wpłacona zaliczka w kwocie 240 tys.
zł); łączna cena zakupu tej nieruchomości wyniosła 1,5 mln zł. Różnica czyli 1,26
mln zł pochodziła ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Transakcja została
już zrealizowana. Pozostała kwota pozyskana z emisji akcji ok. 400 tys. zł –
przeznaczona została na sfinalizowanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul.
Sądowej. Nabyta niedawno nieruchomość w Bytomiu jest przeznaczona pod
wynajem – nie jest to nieruchomość przeznaczona na sprzedaż.
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Zakup i sprzedaż nieruchomości – najbliższe plany
Ponadto wpłacono już 100% ceny nabycia na poczet zakupu nieruchomości w
Chorzowie (1,5 mln zł). Nieruchomość zlokalizowana jest przy głównej trasie łączącej
Chorzów z Katowicami, przy ul. Katowickiej 28a. Znajduje się tam budynek
biuro-magazynowy o pow. 374,95 m2 i budynek kotłowni, nr Księgi Wieczystej
KA1C/00019128/3, pow. działki 1078 m2. Transakcja zakupu nieruchomości w
Chorzowie zostanie formalnie sfinalizowana (podpisanie aktu notarialnego umowy
sprzedaży) po uregulowaniu zapisów w Księdze Wieczystej Dział IV Hipoteka. Zarząd
Partner-Nieruchomości S.A. przewiduje, że nastąpi to jeszcze w I kwartale 2012
roku.
W odniesieniu do tej nieruchomości Emitent ostatecznie nie zdecydował czy
nieruchomość ta będzie przez niego zbyta, czy też będzie nią administrował
generując opłaty za najem.
Założenia strategii długoterminowej

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI S. A.

Przejmowanie nieruchomości
w drodze emisji kierowanej

Efektywne zarządzanie
majątkiem własnym

Zakup i sprzedaż
nieruchomości
„powindykacyjnych”

Strategia rozwoju spółki obejmuje następujące segmenty:
§

nabywanie nieruchomości po atrakcyjnych cenach w wyniku procesów
windykacyjnych (zakup i sprzedaż) i osiąganie wysokich marż na sprzedaży,

§

uzyskiwanie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości własne,
przeznaczone pod wynajem (efektywne administrowanie posiadanymi
zasobami majątkowymi), nabywanie nieruchomości na bardzo korzystnych
warunkach w drodze emisji kierowanej,
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§

przejmowanie nieruchomości w drodze emisji kierowanej - dotychczasowy
właściciel, z założenia przedsiębiorca z bieżącymi kłopotami finansowymi, w
zamian za akt własności nieruchomości uzyskuje aktywa o wyższej płynności
(akcje) oraz opcjonalnie gotówkę (możliwość transakcji łączonej - kupno
częściowo za akcje, częściowo za gotówkę). Ponadto dotychczasowy właściciel,
jeżeli w przedmiotowej nieruchomości prowadzi swoją działalność operacyjną,
będzie mógł ją kontynuować na podstawie długoterminowej umowy najmu.
Każda tego typu inwestycja będzie szczegółowo analizowana, realizowane
będą tylko projekty o takich parametrach, które będą korzystne dla
dotychczasowych akcjonariuszy.

5.18. OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH OBJĘTYCH
SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE
INFORMACYJNYM
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie
informacyjnym emitent prowadził remont generalny i modernizację nieruchomości
przy Sądowej. Inwestycja ta pochłonęła znaczne środki finansowe i istotnie wpłynęła
na wynik finansowy Spółki w analizowanym okresie. Ponadto w roku 2011 została
zrealizowana transakcja nabycia nieruchomości w Bytomiu (hala), która będzie
przeznaczona pod wynajem.

5.19.
INFORMACJE
POSTĘPOWANIACH:
LIKWIDACYJNYM

O
WSZCZĘTYCH
UPADŁOŚCIOWYM,

WOBEC
EMITENTA
UKŁADOWYM
LUB

Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu wobec Emitenta nie zostały wszczęte
postępowania upadłościowe, układowe lub likwidacyjne.

5.20.
INFORMACJE
O
WSZCZĘTYCH
WOBEC
EMITENTA
POSTĘPOWANIACH:
UGODOWYM,
ARBITRAŻOWYM
LUB
EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE
MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta, wobec Emitenta nie są wszczęte
postępowania ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne. Według najlepszej wiedzy
Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu nie istnieją jakiekolwiek
przesłanki mogące stanowić o wszczęciu wobec Emitenta postępowania ugodowego,
arbitrażowego lub egzekucyjnego.
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5.21. INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ
PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB
ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W
TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CONAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY,
LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WG WIEDZY EMITENTA, A
KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ
PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ
FINANSOWĄ
EMITENTA,
ALBO
ZAMIESZCZENIA
STOSOWNEJ
INFORMACJI O BRAKU TAKICH POSTĘPOWAŃ
Wedle wiedzy Emitenta, brak jakichkolwiek innych postępowań przed organami
rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, które są w toku, lub które
toczyły się w okresie ostatnich 12 miesięcy, lub które według wiedzy Emitenta mogą
wystąpić, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub
mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.

5.22. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z
KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB
FINANSOWEJ
Emitent nie posiada żadnych zobowiązać istotnych z punktu widzenia realizacji
zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są z
kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.23. INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB
ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM,
ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie
informacyjnym istotny wpływ na wyniki działalności gospodarczej miały nakłady
finansowe poniesione na cele remontowo-medernizacyjne nieruchomości przy
Sądowej.

5.24. WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI
GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ
INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY
PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH, ZAMIESZCZONYCH W
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM
Po
sporządzeniu
danych
finansowych
zamieszczonych
informacyjnym nie miały miejsca żadne istotne wydarzenia.

w

dokumencie

- 95 - | S t r o n a

5.25. DANE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA
5.25.1. ZARZĄD
Zgodnie z § 11 Statutu Spółki Zarząd składa się z jednego lub większej liczby
członków. Kadencja członka Zarządu trwa 5 lat. W przypadku Zarządu
wieloosobowego kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja
każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu w skład Zarządu
Emitenta wchodzą:
·

RAFAŁ PAWERA - Prezes Zarządu; powołany w dniu 22 czerwca 2011
roku na niezależną, pięcioletnią kadencję; odpowiednio do art. 369 § 4
Ksh mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2016 rok,
które zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno odbyć
się do dnia 30 czerwca 2016 roku.

·

TOMASZ PIEC - Wiceprezes Zarządu; powołany w dniu 22 czerwca 2011
roku na niezależną, pięcioletnią kadencję; odpowiednio do art. 369 § 4
Ksh mandat wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2016 rok,
które zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno odbyć
się do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Pan Rafał Pawera jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Posiada tytuł
magistra inżyniera. Posiada blisko piętnastoletnie doświadczenie jako prywatny
przedsiębiorca. Funkcję prezesa Spółki Partner-Nieruchomości pełni od
początku jej istnienia, tj. od 2008 roku, jednocześnie będąc wiceprezesem i
współwłaścicielem spółki Partner-Finanse T. Piec, R. Pawera sp.j. (od 1997r.)
Pan Rafał Pawera posiada certyfikat Administratora Nieruchomości wydany
przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.
Pan Tomasz Piec jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął jako doradca prawny i szef działu
prawnego spółki RUDIMEX SA (od 1995r.). Od 1997 roku prowadzi własną
działalność. Jest prezesem i współwłaścicielem spółki Partner-Finanse T. Piec, R.
Pawera sp.j. Jednocześnie pełni funkcję wiceprezesa spółki PartnerNieruchomości.
5.25.2. RADA NADZORCZA
Zgodnie z zapisami Statutu, Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (pięciu) do 7
(siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
Kadencja członka Rady nadzorczej trwa 5 lat. Kadencje członków Rady Nadzorczej
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SA niezależne, tzn. kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od
kadencji pozostałych członków.
Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu w skład Rady
Nadzorczej wchodzą:
·

Mirosław Pachucki – przewodniczący Rady Nadzorczej; prawnik,
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego;
kierownik działu organizacyjno-prawnego Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej SA

·

Tadeusz Bochomulski – Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej; magister
inżynier, absolwent Politechniki Śląskiej; dyrektor oddziału eD system sp.
z o.o.

·

Andrzej Klimas – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego; radca prawny od 1982r.; od 1992r. wspólnik w
Kancelarii Prawniczej s.c.

·

Maciej Biernat – prywatny przedsiębiorca, od 1997 roku związany z
branżą metalową.

·

Adam Gola - prywatny przedsiębiorca, związany z branżą metalową.

Rada Nadzorcza została powołana w dniu 22 czerwca 2011 na pięcioletnią kadencję,
w związku z czym kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2016 roku.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności wynikające
z Zaleceń Komisji (WE) z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczących roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych
i komisji rady (nadzorczej).

- 97 - | S t r o n a

5.26.
STRUKTURA
AKCJONARIATU
EMITENTA
(WSKAZANIE
AKCJONARIUSZY Z PAKIETEM AKCJI DAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 10%)
5.26.1. AKCJONARIAT PRZED EMISJĄ AKCJI SERII B

Partner-Finanse T. Piec, R.
Pawera spółka jawna

100%
PARTNER-NIERUCHOMOŚCI

5.26.2. AKCJONARIAT PO EMISJI AKCJI SERII B
Tabela 1. Akcjonariat Partner-Nieruchomości po emisji Private Placement

NAZWA
AKCJONARIUSZA

PARTNERFINANSE T.
PIEC, R.
PAWERA SP.J.
POZOSTALI
INWESTORZY

AKCJE
SERII

ILOŚĆ AKCJI

LICZBA
GŁOSÓW NA
WALNYM
ZGROMADZE
NIU
AKCJONARIU
SZY

A

48.000.000

96.000.000

4.800.000

80%

88,9%

B

12.000.000

12.000.000

1.200.000

20%

11,1%

SUMA

60.000.000

108.000.000

6.000.000

100%

100%

WARTOŚĆ
NOMINALNA
AKCJI

UDZIAŁ W
KAPITALE
ZAKŁADOWYM
(%)

UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE
GŁOSÓW NA WALNYM
ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY(%)

Źródło: Partner-Nieruchomości S.A.

Spółka Partner-Finanse T. Piec, R. Pawera spółka jawna jest jedynym podmiotem
posiadającym powyżej 10% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz jedynym
podmiotem posiadającym powyżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy.
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6. SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6.1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 1 STYCZNIA 2010R. – 31
GRUDNIA 2010R.
W niniejszym rozdziale przedstawiono sprawozdanie finansowe emitenta za okres 1
stycznia 2010 – 31 grudnia 2010. Dodatkowo przedstawiono opinię i raport biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu z
działalności.
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6.2. DANE FINANSOWE ZA OKRES 1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2011
W niniejszym rozdziale przedstawiono dane finansowe emitenta za okres 1 stycznia
2011 – 31 grudnia 2011. Dane finansowe nie były badane przez biegłego rewidenta.
Dodatkowo przedstawiono komentarz Zarządu do wyników za 2011 rok.
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Komentarz Zarządu do wyników z działalności za 2011 rok

Rok 2011 dla Partner-Nieruchomości był rokiem zmian i strategicznych decyzji.
Podjęta została decyzja o dokapitalizowaniu i upublicznieniu Spółki poprzez rynek
NewConnect. Pierwszy etap procesu zmian zakończył się w sierpniu 2011 roku, kiedy
nastąpiła zmiana formy prawnej spółki. Zarejestrowane zostało przekształcenie spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Na przełomie października i
listopada przeprowadzona została prywatna oferta akcji zwykłych na okaziciela serii
B. W wyniku przeprowadzonej oferty prywatnej pozyskano maksymalną zakładaną
kwotę, tj. 1,68 mln zł. W ocenie Zarządu dzięki zagospodarowaniu tych środków w
zakup kolejnej nieruchomości pod wynajem możliwe będzie wypracowanie wzrostu
wartości spółki dla akcjonariuszy.
W roku 2011 osiągnięto porównywalne z rokiem poprzednim przychody ze sprzedaży.
Jednak rok 2011 zakończył się zyskiem netto na poziomie 192,8 tys. zł, czyli ponad
dziewięciokrotnie większym niż w roku 2010. Ponadto w roku 2011 definitywnie
zakończony został proces inwestycyjny w remont i modernizację biurowca w
Świętochłowicach przy ul. Sądowej 7, co będzie miało istotny, pozytywny wpływ na
wynik Spółki w kolejnych latach. Poziom przychodów ze sprzedaży i zysk w kolejnych
latach powinny znacząco wzrosnąć dzięki nowozakupionym nieruchomościom –
grudzień 2011 hala w Bytomiu oraz biurowiec w Chorzowie – planowane
sfinalizowanie transakcji jeszcze w I kwartale 2012 roku. Należy zwrócić uwagę, że
nieruchomości te nie wymagają nakładów finansowych na ich remont i modernizację.
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7. ZAŁĄCZNIKI
7.1. ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
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7.2. UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA ORAZ
TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE
ZMIAN STATUTU SPÓŁKI, NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD
Statut Spółki
PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świętochłowicach

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki PARTNER-NIERUCHOMOŚCI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Założycielem Spółki jest dotychczasowy, jedyny wspólnik spółki pod firmą
PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli
spółka pod firmą PARTNER-FINANSE T.PIEC, R. PAWERA SPÓŁKA JAWNA.

§ 2
1. Firma Spółki brzmi: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA
3. Spółka może
graficznych.

dodatkowo

używać

wyróżniających ją

znaków słowno

-

§ 3
Siedzibą Spółki jest miasto Świętochłowice.
§ 4
Czas trwania spółki jest nieograniczony.
§ 5
1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych - Ustawa z
dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. nr 94 poz. 1037 ), postanowień niniejszego
Statutu oraz mających odpowiednie zastosowanie przepisów ogólnych.
3. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać
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akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć
nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących
przepisów prawa.
4. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z
innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi,
instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
§ 6
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
2) 68.20.Z Wynajem
dzierżawionymi;

i

zarządzanie

nieruchomościami

własnymi

lub

3) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
4) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
5) 35.14.Z Handel energią elektryczną;
6) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych;
7) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
8) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków;
9) 41.20.Z Roboty budowlane związane
mieszkalnych i niemieszkalnych;

ze

wznoszeniem

budynków

10)42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
11)42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
12)42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
13)42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych;
14)42.22.Z Roboty związane
elektroenergetycznych;

z

budową

linii

telekomunikacyjnych

i

15)42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
16)42.92.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii
lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
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17)43.11.Z Rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych;
18)43.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
19)43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
20)43.22.Z Wykonywanie instalacji
gazowych i klimatyzacyjnych;

wodno-kanalizacyjnych,

cieplnych,

21)43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
22)43.31.Z Tynkowanie;
23)43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
24)43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
25)43.34.Z Malowanie i szklenie;
26)43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
27)43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
28)43.99.Z Pozostałe
niesklasyfikowane;

specjalistyczne

roboty

budowlane,

gdzie

indziej

29)52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
30)52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
31)64.91.Z Leasing finansowy;
32)64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
33)64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
34)66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi;
35)66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

finansowe,

z

36)66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
37)69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
38)70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
39)70.22.Z Pozostałe doradztwo
gospodarczej i zarządzania;

w

zakresie

prowadzenia

działalności

40)73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
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41)73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
radio i telewizji;
42)73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych;
43)73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet);
44)73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach;
45)73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej;
46)77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
47)77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli;
48)77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
49)77.29.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i
domowego;
50)77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
51)77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
52)77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, w tym
komputery;
53)77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
54)77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
55)77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
56)77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
57)81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w
budynkach;
58)81.21.Z
Niespecjalistyczne
przemysłowych;

sprzątanie

budynków

i

obiektów

59)81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
60)81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
61)81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów
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zieleni.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności
Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.
KAPITAŁ I AKCJE
§ 7
1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 800 000 zł (słownie: cztery miliony
osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na: 48 000 000 (słownie: czterdzieści osiem
milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A.

2.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: 10 groszy).

3.

Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w spółce pod firmą
PARTNER-NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami art. 551 i nast. Kodeksu
spółek handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształcanej Spółki.

4.

Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że jedna akcja serii
A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

5.

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia
w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej
akcji.

6.

Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.

7.

Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu.

8.

Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
§ 8

1.

Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.

2.

Zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych udziela Zarząd w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku w przedmiocie zbycia lub zastawienia akcji.

3.

Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna wskazać w
terminie 30 dni innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą wartości
bilansowej akcji, ustalonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Spółki; z
terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli Spółka nie wskaże takiego
nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.

4.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na
akcje imienne może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela
Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamiana dokonywana jest
uchwałą Zarządu.
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§ 9
1.

Akcje mogą być umarzane.

2.

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o
umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną
umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za akcje
umorzone bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób
obniżenia kapitału zakładowego.

3.

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez
Spółkę (umorzenie dobrowolne).

4.

Umorzenie bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) następuje za
wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na
akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok
obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między
akcjonariuszy.

5.

Umorzenie przymusowe akcji może nastąpić w przypadku rażącego działania
akcjonariusza na szkodę Spółki.

6.

Przymusowe umorzenie następuje na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia, która powinna zawierać uzasadnienie. Uchwała wymaga
większości ¾ głosów oddanych, z tym, iż w głosowaniu nad tą uchwałą nie
biorą udziału akcjonariusze, których akcji uchwała dotyczy.

7.

Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

8.

Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być
umotywowana.

9.

Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o
obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym
Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

ORGANY SPÓŁKI
§ 10
1. Organami Spółki są:
1.1. Zarząd,
1.2. Rada Nadzorcza,
1.3. Walne Zgromadzenie.
ZARZĄD
§ 11
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1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków.
3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
O liczbie Członków Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. W przypadku Zarządu
wieloosobowego kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja
każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
§ 12
1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia w imieniu Spółki
może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy:
3.1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku
równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.
3.2. Członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków
bezpośredniego porozumiewania się lub na piśmie za pośrednictwem
innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb przeprowadzania takiego
głosowania określi Regulamin Zarządu.
4. Do kompetencji Zarządu należy nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości.
5. Zarząd uchwala swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania.
Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
6. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź
uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz
ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji
bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
RADA NADZORCZA
§ 13
1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Rady
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Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej
jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
§ 14
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez
przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:
1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie
działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu Spółki,
1.2. określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu
Spółki,
1.3. wybór biegłego rewidenta.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, gdy na posiedzeniu obecna
jest co najmniej połowa jej członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w
trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość
głosów "za" odpowiada ilości głosów "przeciw" decydujące znaczenie ma głos
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej
działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez
Walne Zgromadzenie.
§ 15
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca
Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku
obrotowym.
3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o
zwołanie
posiedzenia
Rady.
Jeżeli
Przewodniczący
lub
Zastępca
Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch)
tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać
wnioskodawca.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli
obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i
zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
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5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu lub
inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków
indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

do

7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy
wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie
weszli w toku wykonywania swej funkcji.
8. Do podpisania umowy z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego ze
swoich członków po zatwierdzeniu projektu umowy.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 16
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy
po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie
określonym w odnośnych przepisach.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenie może się odbyć w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia, lub w którym zebrali się akcjonariusze reprezentujący
cały kapitał zakładowy.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala
szczegółowo zasady prowadzenia obrad.

swój

regulamin

określający

§ 17
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze
osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Statucie
lub Kodeksie spółek handlowych, wymaga:
2.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
za poszczególne lata obrotowe;
2.2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za poszczególne lata obrotowe;
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2.3. decyzja o podziale zysku albo o sposobie pokrycia strat;
2.4. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
obowiązków;
2.5. zmiana Statutu Spółki;
2.6. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
2.7. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
2.8. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
2.9. podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego.
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 18
1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co
najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji
akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co
najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe
oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami
Spółki.
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
§ 19
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony
przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349
Kodeksu spółek handlowych.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 20
1. W razie likwidacji Spółki likwidatorami są dotychczasowi Członkowie Zarządu,
chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
2. Na wniosek dotychczasowych Członków Zarządu Rada Nadzorcza wybierze
dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród
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wskazanych przez niego kandydatów.
§ 21
Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu spółek handlowych oraz mające odpowiednie zastosowanie przepisy
ogólne.
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Treść podjętej uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu
Spółki niezarejestrowanej przez Sąd
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8. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW
Akcje serii A

48.000.000 akcji uprzywilejowanych Emitenta

Akcje Serii B

12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

ASO

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o
Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A
Podmiot o którym mowa w załączniku nr 5 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu

Autoryzowany Doradca
Dokument Informacyjny

Emitent, Spółka

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji
prawnej i finansowej Emitenta oraz Akcjach Serii A wprowadzanych do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
PARTNER NIERUCHOMOŚCI S.A. z siedzibą w Świętochłowicach

Giełda, GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

KNF, Komisja

Komisja Nadzoru Finansowego

Kodeks spółek
handlowych, KSH

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

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (t.j. z dnia
2 czerwca 2005 r. Dz.U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Regulamin ASO

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr
174/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
dnia 01 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Krajowy Rejestr Sądowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997
roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. z dnia 03 września 2007 r. Dz.U.
Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

KRS

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w
sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli
pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U.
Nr 223, poz. 2261 z późn. zm.)

Rynek NewConnect / New
Connect

Alternatywny System Obrotu , o którym mowa w art. 3 pkt. 2 Ustawy o
Obrocie, organizowany przez GPW
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UOKIK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (t. j. z dnia 14 czerwca 2000 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z
późn. zm.)

Ustawa o podatku od
czynności
cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych ( t.j. z dnia 17 maja 2010 r. Dz.U. Nr 101, poz. 649, z
późn. zm.)

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t. j. z dnia 25 marca 2010 r. Dz. U. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)

Ustawa o podatku od
spadku i darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn ( t.j. z dnia
06 czerwca 2009 r. Dz. U. Nr 93 poz. 786)

Ustawa o Obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z
dnia 9 listopada 2010 r. Dz. U. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.)

Ustawa o Ochronie
Konkurencji
i Konsumentów

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

Ustawa o Ofercie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. z dnia 09 października 2009 r.
Dz. U. Nr 185, poz.1439 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 02
września 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Ustawa o Rachunkowości
zł, złoty
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