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BIOMASS ENERGY PROJECT
Spółka Akcyjna

Dokument informacyjny
Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii „A”, „C”, „D” i „F”
do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
„Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o
wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w
alternatywnym
systemie
obrotu
prowadzonym
przez
Giełdę
Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
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

ul. Kaniowska 106, 01-529 Warszawa
kancelaria@smlegal.pl
Data sporządzenia: 6 września 2017 roku
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•

W imieniu Emitenta działają:

Jerzy Drożniewski
Krzysztof Arkuszewski

•

-

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:

Renata Sobolewska

-

Komplementariusz, Wspólnik Zarządzający
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1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres
Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem
głównej
strony
internetowej
i
poczty
elektronicznej,
identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej
oraz numerem według właściwej identyfikacji podatkowej:
Firma Spółki:

BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna

Siedziba, adres:

ul. Filtrowa 27
85-467 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie, Polska

Nr telefonu

+48 693 617 707

Adres strony internetowej:

www.bep-sa.pl

Adres poczty elektronicznej:

ir@bep-sa.pl

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji w KRS:

7 lipca 2011 roku

Numer KRS:

0000390977

Numer REGON:

340919180

NIP:

554-29-07-667

2. Informacja czy działalność prowadzona przez
wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody

emitenta

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji
ani zgody.

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie
emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w
alternatywnym systemie.
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez

Strona 6 z 117

.

Giełdę Papierów
w Warszawie:

Wartościowych

w

Warszawie

Spółka

Akcyjna

z

siedzibą

•

2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii A oznaczonych numerami od A 1 do A 2.500.000, o wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

•

4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych
numerami od C 1 do C 4.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) każda akcja,

•

4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych
numerami od D 1 do D 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) każda akcja,

•

1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii F oznaczonych numerami od F 1 do
F 1.875.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
akcja.

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do
Alternatywnego Systemu Obrotu na podstawie niniejszego dokumentu
informacyjnego wynosi 1.237.500,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści
siedem tysięcy pięćset złotych).
Instrumenty finansowe wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu na
podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego są tożsame w prawach z Akcjami
serii B, które są notowane na rynku NewConnect.
Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego
dokumentu informacyjnego przedstawia się następująco:
Lp. Seria
akcji

Liczba akcji Udział
w
kapitale Udział w głosach na Walnym
(szt.)
zakładowym (%)
Zgromadzeniu (%)

1

A

2.500.000

14,81%

14,81%

2

B

4.500.000

26,67%

26,67%

3

C

4.000.000

23,70%

23,70%

4

D

4.000.000

23,70%

23,70%

5

F

1.875.000

11,11%

11,11%

16.875.000

100

100

SUMA
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4. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów
finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie,
mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w
zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu
W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o wprowadzenie akcji serii A, C, D i F do obrotu na rynku NewConnect, wyłącznie
akcje serii A, C i D były przedmiotem transakcji sprzedaży. Akcje serii F nie były
przedmiotem transakcji sprzedaży. Tabela przedstawiona poniżej prezentuje wykaz
transakcji na akcjach A, C i D:
Lp.

Seria

Data

Wolumen

Cena transakcji

(w sztukach)

(za jedną akcję)

1.

D

28.10.2016

500.000

1,00 PLN

2.

A

30.10.2016

225.000

0,10 PLN

3.

C

30.10.2016

500.000

1,00 PLN

4.

C

30.10.2016

247.000

0,10 PLN

5.

D

30.10.2016

153.000

0,10 PLN

6.

D

30.10.2016

93.000

0,10 PLN

5. Informacja, czy Emitent dokonując oferty niepublicznej akcji
objętych wnioskiem, w związku z zamiarem ich wprowadzenia
do alternatywnego systemu obrotu, spełnił wymogi, o których
mowa w § 15c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Emitent dokonując oferty niepublicznej akcji objętych wnioskiem nie spełnił
wymogǫw, o ktǫrych mowa w § 15c Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu, ze względu na to, iz̨ wymogi okres̨lone w § 15c Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu nie obowiązywały w czasie kiedy Emitent
dokonywał ofert akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie. § 15c Regulaminu
Alternatywnego
Systemu
Obrotu
został
wprowadzony
do
Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu z dniem 3 lipca 2016 roku.
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6. Podstawa prawna emisji akcji
6.1

Organ / osoby uprawnione
instrumentów finansowych.

do

podjęcia

decyzji o emisji

Zgodnie z art. 430 § 1 i 2, art. 432 i 433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1
pkt. 8 Statutu Emitenta organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji
instrumentów finansowych jest Walne Zgromadzenie.

6.2

Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych,
z przytoczeniem jej treści.

6.2.1

akcje serii A

W dniu 1 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwaliło
całość brzmienia statutu Emitenta. Na jego podstawie kapitał zakładowy Emitenta
wynosił 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzielił się na
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A.
(Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 1 lipca 2011 r., notariusz
Monika Gutmańska - Pawłowska, Kancelaria Notarialna w Bydgoszczy, Rep. A Nr
4623/2011).
W dniu 7 lipca 2011 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu Emitenta do rejestru
przedsiębiorców (w tym m.in. o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze
Przedsiębiorców: w dziale 1 Rubryka 9 – Emisje akcji: seria A).
W dniu 30 października 2014 roku akcjonariusze serii A zwrócili się do Zarządu Spółki z
wnioskami o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. W dniu 30 października
2014 roku Zarząd Spółki podjął uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków
akcjonariuszy o zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, oraz o
dokonaniu zamiany ww. akcji.
W związku z powyższym w dniu 17 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 15 w sprawie zmiany Statutu Spółki, w
której uwzględniono zamianę akcji serii A na akcje na okaziciela.
Treść uchwały nr 15 przytoczono poniżej.
„UCHWAŁA Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu
Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
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§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wtelnie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż zmianie ulega
treść § 7 Statutu Spółki, któremu nadaje się nowe, następujące brzmienie:
„§ 7
1.
Kapitał zakładowy wynosi 1.687.500,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt
siedem tysięcy pięćset złotych).
2.

Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o
numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2.500.000 (dwa miliony pięćset
tysięcy),
b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o
numerach od B 0000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),
c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C
0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony),
d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D
0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony),
e) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii F o numerach od F 0000001 (jeden) do F 1.875.000 (jeden milion
osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

§2
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa
tysiące siedemnaście głosów). „Za” uchwałą oddano 8.772.017 (osiem milionów
siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście głosów), „przeciw” uchwale
głosów nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.
Uchwała Nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2014 r.
została zaprotokołowana przez Monikę Gutmańską – Pawłowską, notariusza w
Bydgoszczy (kancelaria notarialna Monikę Gutmańską – Pawłowską, w Bydgoszczy
za nr Rep. A 8160/2014).
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6.2.2

akcje serii C i akcje serii D

W dniu 23 września 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło
uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej
subskrypcji, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu, w związku z którą kapitał
zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 250.000 zł (słownie: dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset
tysięcy złotych) w drodze subskrypcji prywatnej 4.500.000 (słownie: cztery miliony
pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 4.000.000 (słownie: cztery miliony)
akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji
zwykłych na okaziciela serii D. Emisja wszystkich ww. akcji została dokonana z
wyłączeniem prawa poboru.
Treść uchwały nr 1 przytoczono poniżej.
„UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biomass Energy Project Spółka Akcyjna
z dnia 23 września 2011r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji,
wyłączenie prawa poboru i zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art.430 § 1 i 2, art.432 i 433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1
pkt. 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.250.000 zł (jeden milion
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty 250.000 zł (dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.500.000 zł (jeden milion pięćset
tysięcy złotych) poprzez emisję łącznie 12.500.000 (dwanaście milionów
pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym serii B w liczbie 4.500.000
(cztery miliony pięćset tysięcy), serii C i D w liczbie po 4.000.000 (cztery
miliony), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych
numerami - B 0000001 (jeden) do B 4500000 (cztery miliony pięćset tysięcy),
C numerami od 0000001 (jeden) do 4000000 (cztery miliony) i C numerami
od 0000001 (jeden) do 4000000 (cztery miliony).
2. Z akcjami serii B, C i D nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
Zbywalność akcji nie jest ograniczona.
3. Akcje emisji serii B, C i D będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy
rozpoczęty dnia 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego
roku).
4. Akcje emisji serii B, C i D pokrywane są w całości wkładami pieniężnymi.
Wpłaty na akcje zostaną dokonane w następujących terminach i
wysokościach:

a.) pierwsza rata za akcje serii B, C i D w wysokości 25% (dwadzieścia pięć
procent) ceny emisyjnej przed wpisem podwyższenia kapitału
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zakładowego do rejestru przedsiębiorców, jednak nie później niż do dnia
31.10.2011 r. [trzydziestego pierwszego października dwa tysiące
jedenastego roku] ,
b.) druga rata za akcje serii B w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent)
ceny emisyjnej nie później niż do dnia 30.03.2012 r. [trzydziestego marca
dwa tysiące dwunastego roku] ,

c.) trzecia rata za akcje serii B w wysokości 25% (dwadzieścia pięć procent)
ceny emisyjnej nie później niż do dnia 30.06.2012 r. [trzydziestego
czerwca dwa tysiące dwunastego roku] ,
d.) czwarta rata za akcje serii B w wysokości 25% (dwadzieścia pięć
procent) ceny emisyjnej nie później niż do dnia 21.09.2012 r.
[dwudziestego pierwszego września dwa tysiące dwunastego roku] ,
e.) reszta należności za akcje serii C i D nie później niż do dnia 21.09.2012 r.
[dwudziestego pierwszego września dwa tysiące dwunastego roku] ,
5. Wpłaty na akcje serii B, C i D będą wnoszone na rachunek bankowy Spółki.
6. Podzielając stanowisko Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru
akcji serii B, C, D i proponowanej ceny emisyjnej akcji tych serii, przyjmuje
przedstawioną przez Zarząd opinię jako uzasadnienie wymagane przepisem
art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
7. Wyłącza się – na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom z mocy art. 433 § 1 tego
Kodeksu prawo poboru w stosunku do akcji serii B, C i D ze względu na
ważny interes Spółki, polegający na potrzebie szybkiego dokapitalizowania
Spółki oraz zmniejszenia kosztów i redukcji czasochłonności procedury
podwyższenia kapitału zakładowego z zastosowaniem prawa poboru.
8. Cena emisyjna każdej akcji serii B, C i D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
9. Akcje emisji serii B, C i D przeznaczone są do objęcia i przydziału w drodze
subskrypcji prywatnej, zgodnie z art.431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek
handlowych.
10. Akcje zostaną zaoferowane przez Spółkę w pierwszej kolejności
dotychczasowym akcjonariuszom, a w wypadku nieobjęcia przez
dotychczasowych akcjonariuszy osobom według wyboru Zarządu.
11. Upoważnia Zarząd do określenia wszystkich pozostałych warunków emisji
akcji serii B, C i D które nie zostały określone powyżej.
12. Zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów o objęciu akcji serii B, C i D w
terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) tygodnie od podjęcia uchwały.
13. Zobowiązuje Zarząd do zgłoszenia do rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały.
14. W związku treścią pkt. 1- 6 niniejszej uchwały zmienia się § 7 ust.1 i 2 Statutu
Spółki przez nadanie im następującego brzmienia:
„1. Kapitał zakładowy wynosi 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
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a.) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A
2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy),
b.) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B o numerach od B 00000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony
pięćset tysięcy),
c.) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o
numerach od C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony),
d.) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o
numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony),
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
W głosowaniu oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy głosów). „Za” uchwałą
oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy głosów), „przeciw” uchwale głosów
nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 września 2011 r.
została zaprotokołowana przez Marka Płaskę, notariusza w Warszawie (kancelaria
notarialna Marek Płaska, Elżbieta Warchoł, Zbigniew Warchoł, w Warszawie za nr
Rep. A 45390/2011).
Dnia 30 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie dotyczące wpisu ww.
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców (w tym
m.in. o wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców: w dziale 1
Rubryka 9 – Emisje akcji: seria C i seria D).
6.2.3

akcje serii F

W dniu 18 czerwca 2014 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych w § 12
ustępach 5 i następnych Statutu w ramach kapitału docelowego poprzez emisję
akcji zwykłych na okaziciela serii F. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Emitenta
został podwyższony o kwotę 187.500 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset
złotych) z kwoty 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1.687.500
zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze
subskrypcji prywatnej 1.875.000 akcji na okaziciela serii F.
Treść uchwały Zarządu przytoczono poniżej.
„Uchwała Zarządu spółki pod firmą
Biomass Energy Project spółka akcyjna z siedzibą we Wtelnie
w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w ramach granic określonych w § 12 ustępach 5 i następnych Statutu
w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F
§1
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Zarząd spółki pod firmą Biomass Energy Project spółka akcyjna z siedzibą we Wtelnie
działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 w związku z art. 431 § 1, § 2 pkt 1, art. 432 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz działając w oparciu o upoważnienie zawarte w §
12 ustępach 5 i następnych Statutu w brzmieniu obejmującym wszystkie zmiany
statutu ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym postanawia co następuje:
1) podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 187.500 zł (sto osiemdziesiąt
siedem tysięcy pięćset złotych) z kwoty 1.500.000 zł (jeden milion pięćset
tysięcy złotych) do kwoty 1.687.500 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt
siedem tysięcy pięćset złotych);
2) podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się w drodze emisji nie mniej
niż jednej akcji serii F i nie więcej niż 1.875.000 (jeden milion osiemset
siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii F.
3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w
ramach emisji, o której mowa w ustępie 2, odbywa się w granicach kapitału
docelowego na podstawie niniejszej uchwały Zarządu Spółki, który
upoważniony
został
do
przeprowadzenia
podwyższenia
kapitału
zakładowego w ten sposób na podstawie § 12 ustępu 5 i następnych Statutu
Spółki. W dacie podjęcia niniejszej uchwały Zarząd jest upoważniony do
podjęcia decyzji o emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego.
4) każda akcja nowej emisji serii F ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy);
5) cena emisyjna jednej akcji serii F jest równa wartości nominalnej i wynosi 0,10
zł (dziesięć groszy);
6) wszystkie akcje nowej emisji serii F będą akcjami na okaziciela.
7) wszystkie akcje nowej emisji serii F uczestniczą w dywidendzie na takich
samych zasadach, jak akcje serii A, serii B, serii C i serii D, to jest akcje serii F
uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki
przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego
pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31.12.2014).
8) wszystkie akcje nowej emisji serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji
prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 punkt 1 akcjonariuszom założycielom
Spółki, którymi są: Andrzej Jacek Pałka i Wojciech Jarema Skarbonkiewicz – w
związku z postanowieniem § 12 ustępu 7 Statutu Spółki. Nastąpi to poprzez
zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd
Spółki akcje serii F. Podmioty te obejmą akcje serii F za wkłady pieniężne,
uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki;
9) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w wysokości
odpowiadającej liczbie objętych akcji serii F. Zarząd Spółki złoży oświadczenie
w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału
zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§2
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z § 1 uchwały w statucie
spółki § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
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1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.687.500
osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych),

zł

(jeden

milion

sześćset

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A o
numerach od A0000001 (jeden) do numeru A2.500.000 (dwa miliony
pięćset tysięcy);
2) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii B o numerach od B0000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony
pięćset tysięcy);
3) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o
numerach od C0000001 (jeden) do C4.000.000 (cztery miliony);
4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o
numerach od D0000001 (jeden) do D4.000.000 (cztery miliony);
5) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F0000001 (jeden) do
F1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
§3
Zarząd upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w
niniejszej uchwale.
§4
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 2 głosami za (jednomyślnie).
Głosów przeciw nie było. Nie odnotowano sprzeciwów.”

W głosowaniu oddano 2 (dwa głosy). „Za” uchwałą oddano 2 (dwa) głosy,
„przeciw” uchwale głosów nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.
Uchwała Zarządu z dnia 18 czerwca 2014 r. została zaprotokołowana przez
Jarosława Niesobskiego, notariusza w Bydgoszczy (kancelaria notarialna Jarosław
Niesobski w Bydgoszczy za nr Rep. A 1892/20114.

Dnia 7 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego
Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców (w tym m.in. wpisu w Krajowym Rejestrze
Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców: w dziale 1 Rubryka 9 – Emisje akcji: seria F).
6.2.4

zgoda na ubieganie się o wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO

W dniu 17 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło
uchwałę nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez
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Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, C i D, a także
dematerializacji akcji serii A, C i D, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich
niezbędnych czynności w powyższym zakresie.
Treść uchwały nr 16 przytoczono poniżej.

„UCHWAŁA Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 17 listopada 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego
Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, C i D, a także dematerializacji akcji
serii A, C i D, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych
czynności w powyższym zakresie.
Działając na podstawie art. 5 ust. 1-4, 8, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa o obrocie”), w zw. z art. 12 pkt 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOMASS ENERGY PROJECT
Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A, C i D do Alternatywnego Systemu
Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.;
b) złożenie akcji serii A, C, D do depozytu prowadzonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę inwestycyjną, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie lub spółkę, której Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie przekazał wykonywanie
czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o
obrocie, oraz na zawarcie stosownej umowy dotyczącej złożenia akcji serii
A, C, D do ww. depozytu;
c) dokonanie dematerializacji akcji serii A, C, D w rozumieniu przepisów Ustawy
o obrocie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym czynności organizacyjnych i
prawnych) zmierzających do wprowadzenia akcji serii A, C, D do
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
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b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym czynności organizacyjnych i
prawnych) zmierzających do złożenia akcji serii A, C, D do depozytu
prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie (lub do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, lub też
spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48
ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie), w tym na zawarcie stosownej umowy
dotyczącej złożenia akcji serii A, C, D do ww. depozytu;
c) podjęcia wszelkich działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych)
mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A, C, D w tym w
szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
S.A. umowy o rejestrację akcji serii A, C, D w depozycie papierów
wartościowych
prowadzonym
przez
Krajowy
Depozyt
Papierów
Wartościowych S.A. (a w przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. wykonywania czynności z zakresu zadań, o
których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie, spółce zależnej od
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., do zawarcia z tą spółką
umowy o rejestrację akcji serii A, C, D w depozycie papierów
wartościowych);
d) podjęcia wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych mających
na celu realizację niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
W głosowaniu oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa
tysiące siedemnaście głosów). „Za” uchwałą oddano 8.772.017 (osiem milionów
siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście głosów), „przeciw” uchwale
głosów nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.
Uchwała Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2014 r.
została zaprotokołowana przez Monikę Gutmańską – Pawłowską, notariusza w
Bydgoszczy (kancelaria notarialna Monikę Gutmańską – Pawłowską, w Bydgoszczy
za nr Rep. A 8160/2014).

W dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło
uchwałę nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F, a także
dematerializacji akcji serii F, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich
niezbędnych czynności w powyższym zakresie.
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Treść uchwały nr 13 przytoczono poniżej.
„UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego
Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F, a także dematerializacji akcji serii F,
oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w
powyższym zakresie.
Działając na podstawie art. 5 ust. 1-4, 8, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa o obrocie”), w zw. z art. 12 pkt 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOMASS ENERGY PROJECT
Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu
Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.;
b) złożenie akcji serii F do depozytu prowadzonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę inwestycyjną, Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie lub spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie przekazał wykonywanie czynności z zakresu
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie, oraz na
zawarcie stosownej umowy dotyczącej złożenia akcji serii F do ww. depozytu;
c) dokonanie dematerializacji akcji serii F w rozumieniu przepisów Ustawy o
obrocie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
a)

podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym czynności organizacyjnych i
prawnych) zmierzających do wprowadzenia akcji serii F do Alternatywnego
Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym czynności organizacyjnych i
prawnych) zmierzających do złożenia akcji serii F do depozytu prowadzonego
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (lub do
depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, lub też spółkę, której
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie przekazał
wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1

Strona 18 z 117

.

Ustawy o obrocie), w tym na zawarcie stosownej umowy dotyczącej złożenia
akcji serii F do ww. depozytu;
c) podjęcia wszelkich działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych)
mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F w tym w
szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (a w
przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1
Ustawy o obrocie, spółce zależnej od Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A., do zawarcia z tą spółką umowy o rejestrację akcji serii F
w depozycie papierów wartościowych);
d) podjęcia wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych mających
na celu realizację niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
W głosowaniu oddano 9.823.017 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy
tysiące siedemnaście głosów). „Za” uchwałą oddano 9.823.017 (dziewięć milionów
osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście) głosów, „przeciw” uchwale głosów
nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016 r.
została zaprotokołowana przez Monikę Gutmańską – Pawłowską, notariusza w
Bydgoszczy (kancelaria notarialna Monikę Gutmańską – Pawłowską, w Bydgoszczy
za nr Rep. A 5997/2016).

7. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady
pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z
krótkim opisem sposobu ich pokrycia
Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi w całości. Akcje zostały pokryte
wpłatami gotówkowymi oraz w formie przelewów na rachunek bankowy Emitenta.

8. Określenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie
Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok
2011.
Akcje serii C i D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok
2011.
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Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok
2014.
Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 czerwca 2016
roku zysk netto Emitenta za rok obrotowy 2015 w kwocie 3.920.810,99 zł (trzy miliony
dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiemset dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć
groszy) został przekazany na kapitał zapasowy.

9. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych,
przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta
ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub
przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub
zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania
określonych zawiadomień
Akcje serii A, C, D i F
Emitent informuje, iż Akcje serii A, C, D i F inkorporują takie same prawa jak
notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu akcje Emitenta serii B, w szczególności
tożsame dla wszystkich akcji Emitenta jest prawo do dywidendy.
Uprzywilejowanie Akcji Emitenta
Akcje serii A, C, D i F w rozumieniu art. 351 do 353 KSH nie są uprzywilejowane.
Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu Akcjami
Emitenta.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę
obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów
(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:
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połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
 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;
 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;




nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub
części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
równowartość 10.000.000 euro.
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:
 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;
 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:
o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem
prawa do dywidendy, lub
o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży
całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo
udziałów;
o 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;
o 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;
o przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
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Zgodnie z art. 94 ustawy 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 (art.96 ust.1 ustawy).
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.
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:
 zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
 wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w
szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub
odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego
jednego lub kilku przedsiębiorców,
 udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
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:
 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
 zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
 zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą
lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy
sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja taka nie może być
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
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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.
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. decyzji Prezesa UOKiK i 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. 528550 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.
Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie 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).
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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:
 zawarciu umowy,
 ogłoszeniu publicznej oferty, lub
 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:
 gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w
koncentracji, wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
 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:
 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro,
 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100
milionów euro,
 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
 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.
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Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia MAR
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego od dnia 3 lipca 2016
roku Emitent zobowiązany jest stosować się do Rozporządzenia MAR. Przepisy ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w razie ich kolizji z
przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres
ich stosowania. Oznacza to dla Emitenta konieczność stosowania przepisów
Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów ustawy o obrocie oraz wydanych na ich
podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z rozporządzeniem MAR.
W konsekwencji, w ocenie UKNF, od dnia 3 lipca 2016 r. podmioty działające na
rynku kapitałowym nie będą zobowiązane do stosowania w szczególności (w
zakresie emitentów ASO):
1) rozdziału 2 w dziale VI ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 154 161a);
2) art. 56 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 5 i art. 57 ustawy o ofercie publicznej;
3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju
informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu
postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej
wiadomości informacji poufnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 67, poz. 476);
4) rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr
229, poz. 1950).
Zakaz wykorzystywania informacji poufnej
Obowiązki i ograniczenia związane są głównie z zakresem wykorzystywania
informacji poufnej. Informacją poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR są
następujące rodzaje informacji:
a) określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do
wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub
większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów
finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej
miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów
finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów
finansowych;
b) w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób
precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej,
dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej liczby takich
instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych
kontraktów towarowych na rynku kasowym, a które w przypadku podania ich
do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na
ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych kontraktów
towarowych na rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że
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dane informacje zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest wymagane
zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub
krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na
odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach
kasowych;
c) w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów
sprzedawanych na aukcjach, określone w sposób precyzyjny informacje,
które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące,
bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów,
a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów lub na ceny
powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
d) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących
instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez
klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych
będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące,
bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub
jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku
podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący
wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych
kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych
pochodnych instrumentów finansowych.
Za informację poufną uznaje się informacje określone w sposób precyzyjny, jeżeli
wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że
zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że
będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe,
aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego
szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub
powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na
rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na
uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie
procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub
szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można
uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie
tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych
okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.
Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce
wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i
wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na
rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których
informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub
zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta
dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w
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posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji
poufnej. W odniesieniu do aukcji uprawnień do emisji lub innych opartych na nich
produktów
sprzedawanych
na
aukcji,
przeprowadzanych
zgodnie
z
rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, wykorzystywanie informacji poufnej obejmuje
również złożenie, modyfikację lub wycofanie oferty przez daną osobę działającą na
własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej.
Wykorzystaniem informacji poufnej jest też udzielanie rekomendacji, aby inna osoba
wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania
informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w
posiadaniu informacji poufnych oraz:
a) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła
lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania
tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub
b) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba
anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego
informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub
zmiany.
Wykorzystanie informacji poufnych ma zastosowanie do wszystkich osób będących
w posiadaniu informacji poufnych z racji:
a) bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych
emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;
b) posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do
emisji;
c) posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu
lub obowiązków; lub
d) zaangażowania w działalność przestępczą.
A także osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach
innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są
to informacje poufne.
W przypadku osoby prawnej art. 8 ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym
również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu
nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.
Zgodnie z art. 9 za uprawnione zachowania uważa się że sam fakt, że dana osoba
prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się
ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji
poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:
a) ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i
procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna,
która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów
finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba
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fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w
posiadaniu informacji poufnych; oraz
b) nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała
w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej
nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.
Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że
posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta
osoba:
a) jest –w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane
informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako
kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których
dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym
trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego
instrumentu finansowego; lub
b) jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub
zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w
celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie
wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej
osoby.
Dalej sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza,
że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba
zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej
dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej
wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:
a) zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed
wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
b) transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub
regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w
posiadanie informacji poufnych.
Fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że
posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania
informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie
dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te
informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego
przejęcia, pod warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia
oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do
wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi.
Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do zwiększania posiadania.
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Fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu
instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych,
nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych.
Niezależnie od wskazań art. 9 ust. 1–5 można jednak uznać, że naruszenie zakazu
wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 miało miejsce, jeżeli
właściwy organ ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub
podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.
Za bezprawne ujawnienie informacji poufnych określone w art. 10 Rozporządzenia
MAR ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji
poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy
ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach
zatrudnienia, zawodu lub obowiązków.
Niniejszy ustęp ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach
i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4.
Zgodnie z Rozporządzeniem MAR dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o
których mowa w art. 8 ust. 2, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych
zgodnie z art. 10, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub
powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:
a) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania
informacji poufnych;
b) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania
informacji poufnych; lub
c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych.
Zakazy związane z okresem zamkniętym
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u
emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na
rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub
instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych
związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni
kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub
sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać
do wiadomości publicznej zgodnie z:
a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do
obrotu; lub
b) prawem krajowym.
Bez uszczerbku dla art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR emitent może zezwolić osobie
pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek
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lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego, o którym mowa w art.
19 ust. 11:
a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych
okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających
natychmiastowej sprzedaży akcji; albo
b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji
pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień
do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z
danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi
związanych.
Obowiązek zawiadamiania o zawartych transakcjach na akcjach Emitenta
Zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze
oraz osoby blisko z nimi związane powiadamiają emitenta lub uczestnika rynku
uprawnień do emisji oraz właściwy organ, o którym mowa w ust. 2 akapit drugi:
a) w odniesieniu do emitentów – o każdej transakcji zawieranej na ich własny
rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub
do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów
finansowych;
b) w odniesieniu do uczestników rynku uprawnień do emisji – o każdej transakcji
zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do uprawnień do emisji,
opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcji lub powiązanych z
nimi instrumentów pochodnych.
Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po
dniu transakcji.
Za osobę pełniącą obowiązki zarządcze, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 25
Rozporządzenia MAR rozumie się osobę związaną z emitentem, uczestnika rynku
uprawnień do emisji lub inny podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 10, która:
a) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego
tego podmiotu; lub
b) pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w
lit. a), przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących
pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do
podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i
perspektywy gospodarcze tego podmiotu.
Według art. 3 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną rozumie
się:
a) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za
równoważnego z małżonkiem;
b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
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d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki
zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której
mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub
bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej
osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z
interesami takiej osoby.
Do celów ust. 1 art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze
oraz blisko związane powiadamiają właściwe organy o wszystkich transakcjach
dokonywanych na własny rachunek przez te osoby.
Emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji zapewniają, aby informacje
zgłoszone zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR zostały podane do
wiadomości publicznej niezwłocznie i nie później niż w terminie trzech dni roboczych
od zawarcia transakcji w sposób umożliwiający szybki i niedyskryminujący dostęp do
tych informacji zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi, o których
mowa w art. 17 ust. 10 lit. a).
Niniejszy artykuł ma zastosowanie do emitentów:
a) ubiegających się o dopuszczenie swoich instrumentów finansowych do
obrotu na rynku regulowanym lub których instrumenty finansowe zostały
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; lub
b) w przypadku instrumentu będącego w obrocie jedynie na MTF lub OTF –
których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub OTF
lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF.
Przez rynek MTF, według wyjaśnień uzyskanych z UKNF i GPW, rozumie się rynek
NewConnect.
Emitenci lub uczestnicy rynku uprawnień do emisji powiadamiają na piśmie osoby
pełniące obowiązki zarządcze o ich obowiązkach wynikających z niniejszego
artykułu. Emitenci lub uczestnicy rynku uprawnień do emisji sporządzają listę
wszystkich osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych.
Osoby pełniące obowiązki zarządcze powiadamiają na piśmie osoby blisko z nimi
związane o ich obowiązkach wynikających z niniejszego artykułu i przechowują
kopię tego powiadomienia.
Powiadomienie o transakcjach, o których mowa zawiera następujące informacje:
a) nazwisko osoby;
b) przyczynę powiadomienia;
c) nazwę danego emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;
d) opis i identyfikację instrumentu finansowego;
e) charakter transakcji (np. nabycie lub zbycie), ze wskazaniem, czy jest ona
związana z wykonywaniem programów opcji na akcje lub z konkretnymi
przypadkami określonymi w ust. 7;
f) datę i miejsce transakcji; oraz
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g) cenę i wolumen transakcji. W przypadku zastawu, którego warunki przewidują
zmianę jego wartości, należy to ujawnić wraz z wartością na dzień
ustanowienia zastawu.
Do celów art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR transakcje, które wymagają
powiadomienia, obejmują także:
a) transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę
pełniącą obowiązki zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę blisko z nią
związaną, lub w jej imieniu, o których mowa w art. 19 ust. 1;
b) transakcje zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem
w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w
imieniu osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej z taką
osobą, o której mowa w art. 19 ust. 1, włączając w to transakcje zawierane w
ramach uznania;
c) transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE ( 1 ), w przypadku
gdy:
i. ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba
blisko związana z taką osobą, o których mowa w art. 19 ust. 1;
ii. ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający; oraz
iii. ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji
inwestycyjnych dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej
polisy ubezpieczeniowej na życie lub wykonywania transakcji
dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy
ubezpieczeniowej na życie.
Art. 19 ust. 1 ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta
łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości
5.000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich
transakcji, o których mowa w art. 19 ust. 1.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:
 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15 %, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75%
albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo
90% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału
osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo
90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej
liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję 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.
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Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera 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;
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
określone w pkt. 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie, o
którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim.
Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
 zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
 nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika
bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki
publicznej;
 pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie
dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma
prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa –
w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz
którego ustanowiono zabezpieczenie.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej
spoczywają:
a) 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;
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b) 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:
 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo
funduszy inwestycyjnych,
 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
c) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach
następuje w związku z posiadaniem akcji:
 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz
tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach
wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi,
 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów
wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w
imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym
zgromadzeniu,
 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której
przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa
głosu;
d) 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;
e) 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;
f) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w lit. e),
posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach.
W przypadkach, o których mowa w lit. e) oraz f), obowiązki określone w tym rozdziale
mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony
porozumienia.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku
posiadania akcji spółki publicznej przez:
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małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej
samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, opieki i kurateli;
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną,
upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych
czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;
jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we
wskazanych powyżej zapisach wlicza się:
 liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu
dominującego;
 liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika,
który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d),
 liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu
jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa
głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi
w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.
Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać
prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub
innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu
nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69.
W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z
akcji spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad
uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą
być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest
przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu
zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o
niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).
Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu
Obrotu nie wiążą się żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie
instrumentami finansowymi Emitenta.
Prawa korporacyjne
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Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z
Kodeksem Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne
(Zwyczajne Walne Zgromadzenia) lub nadzwyczajne (Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenia). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych
akcji (art. 411 KSH). Każda akcja Emitenta daje prawo do jednego głosu na Walnym
Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 412 KSH każdy akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika
na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie
uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z
treści pełnomocnictwa. 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 posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku
papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki 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.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu,
członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organówlub
pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od 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
tu wyłączone.
Prawo zwołania i prawo do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia
Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu związane jest prawo do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które przyznane zostało akcjonariuszom
reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego
zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH). Prawo do złożenia wniosku o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom posiadającym
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). We
wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod
jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania
Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy
może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego
tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH).
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Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo do żądania umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 401
§ 1 KSH). W spółce publicznej żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie
później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
elektronicznej.
Akcjonariuszom lub akcjonariuszowi spółki publicznej reprezentującym co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zostało przyznane prawo do
zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy
wykorzystaniu
środków
komunikacji
elektronicznej
projektów
uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).
Prawo żądania wydania odpisów wniosków
Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądania wydania mu odpisów wniosków w
sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie takie należy złożyć do Zarządu. Wydanie odpisów wniosków powinno
nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407
§ 2 KSH).
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia
Na zasadach określonych w art. 422 – 427 KSH akcjonariuszowi przysługuje prawo do
zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia
sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub
mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze
wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do
wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:
a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy
akcjonariusza akcji niemej,
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym
zgromadzeniu,
d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w
przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
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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).
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce
powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej
z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia
spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej
ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art.
425 KSH).
Prawo do uzyskania informacji o Spółce
Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki (art. 428 KSH),
podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia
akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu
odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i
który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o
zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami
Na wniosek akcjonariuszy Spółki (zgodnie z art. 385 § 3 KSH) reprezentujących co
najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej
powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania
oddzielnymi grupami, nawet gdy postanowienia Statutu przewidują inny sposób
powołania Rady Nadzorczej.
Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z
utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw
szczególnych) – art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o
wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o
wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od
powzięcia uchwały (art. 85 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej).
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych. Zgodnie z przepisami ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6KSH)
Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych, podmiot prowadzący
ten rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów
wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza
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legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych
wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na
podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych (art. 9 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi). Świadectwo zawiera:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa,
liczbę papierów wartościowych,
rodzaj i kod papieru wartościowego,
firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta,
wartość nominalną papieru wartościowego,
imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku
papierów wartościowych,
g) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych
lub o ustanowionych na nich obciążeniach,
h) datę i miejsce wystawienia świadectwa,
i) cel wystawienia świadectwa,
j) termin ważności świadectwa,
k) wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa w przypadku, gdy poprzednio
wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów wartościowych,
było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu
swojej ważności,
l) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego
świadectwa, opatrzony pieczęcią wystawiającego.
Prawo do żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu
Uprawnionemu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej
przysługuje prawo do żądania od podmiotu prowadzącego rachunek papierów
wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu. Żądanie winno zostać zgłoszone nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 § 2
KSH). Zaświadczenie zawiera:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer
zaświadczenia,
liczbę akcji,
rodzaj i kod akcji,
firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
wartość nominalną akcji,
imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
cel wystawienia zaświadczenia,
datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
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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 (art. 4063 § 4 KSH).
Dodatkowe uprawnienia Akcjonariuszy


Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady
Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed
Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH),



Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem
kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH) - lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez
Zarząd, zawierająca: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich
miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę
przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez
trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz
spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie
pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art.
407 § 11 KSH).



Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym
Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech
osób a wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą
kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu.
Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2
KSH).



Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH) - wypis z
protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z
pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi
protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego
Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte
uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników
walnego zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd
powinien dołączyć do księgi protokołów.



Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na
zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH - akcjonariuszowi przysługuje prawo
do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi
przez członków organu spółki lub likwidatorów, jak i przez inne osoby na
zasadach określonych w art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli
Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w
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terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli
powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej
wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić
szkodę wyrządzoną pozwanemu.


Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem
lub przekształceniem Emitenta - prawo do przeglądania dokumentów oraz
żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o
których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540
§ 1 KSH (przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku
przekształcenia Spółki);



Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem
kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH) - Zarząd obowiązany jest
prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga
akcyjna), do której należy wpisywać: nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz
siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych
wpłat, a także na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na
inną osobę wraz z datą wpisu.



Prawo do informacji o stosunku dominacji lub zależności - Akcjonariusz ma
prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta,
udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności
wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem
Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz
może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów
lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik,
użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 §
4 i 6 KSH),



Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich
posiadanych akcji - przymusowy wykup akcji przysługujące akcjonariuszowi
spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego
zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi
stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
ustawy o ofercie publicznej osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby
głosów w tej spółce (art. 82 ustawy o ofercie publicznej).



Prawo do żądania wykupu akcji - akcjonariusz spółki publicznej może żądać
na piśmie wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej
spółce publicznej. Żądanie składa się w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym
nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu (art. 83 Ustawy o ofercie).
Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia,
jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni
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od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa
również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87
ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia
posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co
najmniej 90% ogólnej liczby głosów.


Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zgodnie z art. 334
§ 2 KSH zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może
być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi
inaczej. Zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Emitenta zamiana akcji na okaziciela na
akcje imienne jest niedopuszczalna.

Prawa majątkowe
Prawo do dywidendy
Prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 KSH –
powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku
Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego
rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się
w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu
dywidendy (zwanym także dniem dywidendy), określonym w uchwale Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Prawo do wypłaty dywidendy
przysługuje akcjonariuszowi będącemu posiadaczem akcji Emitenta w dniu
dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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.
Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod
uwagę regulacje KDPW i GPW. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
określa także dzień wypłaty dywidendy.
Prawo poboru
Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 § 1 KSH, w przypadku nowej
emisji akcji, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia
nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru).
Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych
zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast
w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 KSH, Walne Zgromadzenie może pozbawić
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub
części. Podjęcie uchwały wymaga:



co najmniej 4/5 głosów oddanych za uchwałą,
zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do
publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
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przedstawienia
Walnemu
Zgromadzeniu
pisemnej
opinii
Zarządu
uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną
cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.

Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się,
gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 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 oraz gdy uchwała stanowi, że nowe
akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym
służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji;
pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy
zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo do udziału w masie likwidacyjnej
Przez prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki
akcyjnej należy rozumieć roszczenie akcjonariusza o zwrot przysługującej mu
części majątku spółki, w sytuacji, gdy prowadzone jest postępowanie
likwidacyjne. Zgodnie z art. 474 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po
takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia
ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek pozostały
po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki dzieli się pomiędzy
akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat
na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez
danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez
niego akcji.
Prawo do zbywania akcji Emitenta
Zgodnie z art. 337 §1 KSH akcje Emitenta są zbywalne. Emitent nie przewidział w
Statucie jakichkolwiek ograniczeń związanych ze zbywaniem akcji serii A.
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach
Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego
przez ich właściciela. Na podstawie art. 340 § 3 KSH w okresie gdy akcje spółki
publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na
rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji
przysługuje akcjonariuszowi.
Prawo związane z wykupem akcji (przy istotnej zmianie przedmiotu działalności
Emitenta)
Art. 416 §4 i art. 417 §4 KSH stanowią, że skuteczność uchwały w sprawie istotnej
zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy,
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którzy nie zgadzają się na tę zmianę, o ile statut nie przewiduje możliwość istotnej
zmiany przedmiotu działalności spółki bez obowiązku (konieczności) wykupu akcji w
sytuacji gdy uchwała zostanie podjęta większością 2/3 głosów w obecności osób
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Statut nie przewiduje
odstępstwa od tej zasady KSH.
Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
instrumentami finansowymi objętymi niniejszym Dokumentem, w tym wskazanie
płatnika podatku
W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady
opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem instrumentów finansowych.
Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać
z porad świadczonych przez doradców podatkowych.
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne
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 (art. 30b ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, jest:
 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,
 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z
papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
 różnica 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,
 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. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 38,
 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.
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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 (art. 30b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się
z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
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 część, i obliczyć
należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających
podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod
warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat
rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek
uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego (w wysokości 19%) od
dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które
nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o
którym mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w
sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca
siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej.
Zryczałtowany podatek, o którym mowa powyżej pobiera się bez pomniejszania
przychodu z tytułu dywidendy o jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu podstawę opodatkowania stanowi pełna suma otrzymanej wypłaty pieniężnej.
Ponadto, na mocy art. 30a ust. 7 przychód z tytułu dywidendy nie łączy się z
dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych określonych w art. 27 ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy
na rzecz osób fizycznych jest Emitent. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 nr 8, poz. 60 z późn. zm. „Ordynacja
podatkowa”) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna
lub
jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie
przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i
wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na podstawie art.
41 ust. 4 updof podmiot wypłacający dywidendę jako płatnik jest obowiązany
pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat i
przekazać kwoty podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek właściwego dla płatnika
urzędu skarbowego (art. 42 updof). Z powyższych przepisów jasno wynika, iż
płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy
na rzecz osób fizycznych jest emitent. Powyższe znajduje potwierdzenie w
interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydanych z
upoważnienia Ministra Finansów m.in. sygnatura: IBPBII/2/415T1323/10/HS
z
10
marca
2011
r.,
IBPBII/2/415T1324/10/HS
z
10
marca
2011
r.
oraz
IPPB2/415T777/09T2/AS z 19 marca 2010 r.
Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od
osób prawnych
Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(dalej „updop”), (t.j. Dz. U. z 2011 nr 74 poz.397 z późn. zm., w art. 7 stanowi, iż
przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest
dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został
osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 powyższej ustawy, czyli m.in.
dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art.
22 ust. 1 dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19%
uzyskanego przychodu.
Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia
się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie
następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego,
mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka
podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem
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dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 %
udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1,
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na
źródło ich osiągania.
Zwolnienie 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 powyżej w ust 4 pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat lub gdy okres
dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej
powyżej w ust 4 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
powyżej w ust 4 pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa
powyżej w ust 4 pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za
zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend 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.
Minister Finansów stoi na stanowisku, iż zbycie przez nierezydentów akcji w polskich
spółkach zasadniczo nie jest dochodem uzyskanym ze źródeł położonych na
terytorium Polski „gdyż zbycie takie stanowi odrębne od zbywanego źródła
źródło dochodów, które nie jest trwale związane z terytorium Polski”. Równocześnie
wskazał wyjątki, gdy zbycie przez nierezydenta udziałów lub akcji polskiej Spółki
traktowane jest jako dokonane na terytorium Polski. Do wyjątków tych należą
następujące przypadki:
1) zbycie akcji polskiej spółki dokonywane jest na polskiej giełdzie papierów
wartościowych („w takim przypadku giełda i obrót na niej dokonywany
stanowi samoistne źródło dochodów położone na terytorium Polski”),
2) zbycie akcji polskiej spółki prowadzące w praktyce do przeniesienia praw do
nieruchomości (np. gdy majątek spółki, której udziały lub akcje są zbywane,
składa się głównie z nieruchomości).
Należy jednak pamiętać, iż zawarte przez Rzeczpospolitą Polską z państwem miejsca
siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej
(państwem rezydencji) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą
zmieniać zasady opodatkowani przychodów. Tym samym zastosowanie mogą
znaleźć preferencyjnej stawki podatkowe albo może dojść do niepobrania w ogóle
podatku z powyższych tytułów. Z uwagi na miejsce umowy o unikaniu
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podwójnego opodatkowania w hierarchii źródeł prawa należy zauważyć, iż w
przypadku, gdy modyfikują one zasady opodatkowania osiąganych dochodów i są
nie do pogodzenia z przepisami polskich ustaw podatkowych to pierwszeństwo i tym
samym moc wiążąco należy przyznać postanowieniom umowy.
Większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, iż zyski
kapitałowe w tym ze sprzedaży akcji podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie
rezydencji tj. państwie w którym podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę czy
też zarząd. Natomiast możliwość opodatkowania również w państwie źródła istnieje
wyłącznie w odniesieniu do ściśle określonych przypadkach - przede wszystkim w
sytuacji, gdy majątek spółki, których akcje są zbywane, składa się głównie z majątku
nieruchomego położonego w Polsce.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową
jest uwarunkowane posiadaniem certyfikatu rezydencji podatkowej wydanego przez
właściwe władze podatkowe.
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem
opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą
uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami
poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z
pozostałymi dochodami i stosownie do art. 19 updop podlega opodatkowaniu
według 19% stawki.
Zgodnie z art. 25 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby
prawne, które sprzedały akcje, 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.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających
podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod
warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu
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zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat
rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne
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),
oraz
 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, pod warunkiem uzyskania od podatnika
certyfikatu rezydencji.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust.4 Ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z
dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:
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1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego,
mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) zyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka
podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 %
udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na
źródło ich osiągania.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Art. 9 pkt. 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności
cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 101, poz. 649 z późn. zm.) stanowi, iż zwolniona
jest 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, czyli dokonywana na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w ASO,
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 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
W innych przypadkach, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej
transakcji wynosi 1% wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych. W
terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek
od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od
czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku
od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.
Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i
darowizn(Dz.U.04.142.1514 z późn. zm.), nabycie przez osoby fizyczne w drodze
spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z
posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od
spadków i darowizn, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny
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spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub prawa majątkowe dotyczące
papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od
rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku
pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.
Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 ustawy o podatku od
spadków i darowizn. Natomiast zgodnie z art. 4a tej samej ustawy małżonek, zstępni,
wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha, zostali zwolnieni od
przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest obwarowane jednak określonymi
przepisami obowiązkami informacyjnymi.
Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji
(udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części
odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. nr 8, poz.60 ze zm.) płatnik, który
nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika
podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewypłacony. 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 Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Wskazanie osób zarządzających i nadzorujących Emitenta,
Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących
badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze
wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)
Emitent:
W skład Zarządu Emitenta wchodzą:
1. Jerzy Drożniewski – Prezes Zarządu,
2. Krzysztof Arkuszewski – Wiceprezes Zarządu.
W skład rady nadzorczej Emitenta wchodzą:
1. Andrzej Pałka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Maciej Skarbonkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
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3. Angelika Olejniczak – Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Andrzej Gerhardt – członek Rady nadzorczej.
5. Paweł Makówka – członek Rady nadzorczej,
Autoryzowany Doradca:
Komplementariuszami Autoryzowanego Doradcy są:
1. Renata Sobolewska – Komplementariusz, wspólnik zarządzający
2. Andrzej Król – Komplementariusz

Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta:
Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2016 zostało zbadane przez
Barbarę Złotowską – biegłego rewidenta wpisanego na listę biegłych rewidentów
pod numerem 6296, działającej w imieniu Złotowska Barbara BIURO RACHUNKOWE
BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, Wspólna 12/9 09-162 Naruszewo, Nacpolsk,
wpisanej na listę pomiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
pod numerem 1372.

11. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych
Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze
wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z
podaniem w stosunku do każdego z nich co najmniej nazwy
(firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i
udziału Emitenta w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie
głosów
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego Emitent nie posiada podmiotów
zależnych, jak również nie ma podmiotów, które byłyby wobec niego podmiotami
dominującymi zarówno w rozumieniu KSH, jak i Ustawy o rachunkowości.

12. Wskazanie
powiązań
organizacyjnych pomiędzy:

osobowych,

12.1 Emitentem a osobami wchodzącymi
zarządzających i nadzorczych Emitenta,

majątkowych
w

skład

i

organów

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i
nadzorczych Emitenta nie występują powiązania osobowe, majątkowe i
organizacyjne, poza powiązaniami wskazanymi poniżej.
Pan Andrzej Pałka, akcjonariusz-założyciel i członek rady nadzorczej Emitenta, jest:
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•

•

ojcem Pauliny Pałka, która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta
posiadającym wraz z rodziną 10,59% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta,
synem Ireny Pałka, która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta
posiadającym 13,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta.

Pani Paulina Pałka, znaczący akcjonariusz Emitenta posiadający wraz z rodziną
10,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jest:
•

•

wnuczką Ireny Pałka, która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta
posiadającym 13,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta,
córką Andrzeja Pałka, który jest akcjonariuszem-założycielem i członkiem rady
nadzorczej Emitenta.

Pani Irena Pałka, znaczący akcjonariusz Emitenta posiadający 13,83% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jest:
•
•

matką Andrzeja Pałka, który jest akcjonariuszem-założycielem i członkiem
rady nadzorczej Emitenta,
babcią Paulina Pałka, która jest wraz z rodziną znaczącym akcjonariuszem
Emitenta posiadającym 10,59% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Wojciech Skarbonkiewicz, akcjonariusz-założyciel Emitenta, jest bratem Macieja
Skarbonkiewicza, który jest członkiem rady nadzorczej Emitenta.

12.2 Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów
zarządzających
i
nadzorczych
emitenta
a
znacznymi
akcjonariuszami Emitenta,
Pan Andrzej Pałka, członek rady
akcjonariuszem-założycielem Emitenta.

nadzorczej

Emitenta,

jest

jednocześnie

Pan Maciej Skarbonkiewicz, członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest jednocześnie
wspólnikiem Kiri Biomass sp. z o.o., która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta
posiadającym 5,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
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12.3 Emitentem,
osobami
wchodzącymi
w
skład
organów
zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi
akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub
osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i
nadzorczych).
Nie istnieją powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem,
osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących Emitenta
oraz akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających lub nadzorczych).

13. Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych
Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

z

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących instrumentów
finansowych Emitenta, potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować
czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne informacje zawarte w niniejszym
Dokumencie Informacyjnym.
Poniżej zostały przedstawione główne czynniki ryzyka dotyczące Emitenta
uwzględniające prowadzoną przez niego działalność, otoczenie, rynek kapitałowy
oraz inwestycje w instrumenty finansowe. Każde z omówionych poniżej ryzyk może
mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy
rozwoju Emitenta, a tym samym może mieć istotnie negatywny wpływ na cenę
instrumentów finansowych Emitenta lub praw inwestorów wynikających z tych
instrumentów, w wyniku czego inwestorzy mogą stracić część lub całość
zainwestowanych środków finansowych.
Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, że ryzyka opisane poniżej nie
wyczerpują kompletnej listy czynników ryzyka, na jakie narażona jest Spółka. Emitent
przedstawił tylko te czynniki ryzyka, które są mu znane w chwili sporządzania
Dokumentu Informacyjnego. Ze względu jednak na złożoność i zmienność warunków
działalności gospodarczej Emitenta oraz otoczenia, w którym działa Emitent i w
którym notowane są jego instrumenty finansowe, mogą istnieć jeszcze inne czynniki
ryzyka, które zdaniem Emitenta nie są obecnie przez niego zidentyfikowane, a które
mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. W związku z powyższym
przedstawiona lista ryzyk nie stanowi listy zamkniętej i nie powinna być w ten sposób
interpretowana.

13.1.
Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz otoczeniem,
w jakim działa Emitent.
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13.1.1.

Ryzyka związane z przedmiotem działalności Emitenta.

W grupie ryzyk związanych z przedmiotem działalności Emitenta – uprawą sadzonek
miskanta olbrzymiego (Miscanthus giganteus) oraz drzew Paulowni należy wymienić
następujące czynniki:

13.1.2.

Ryzyko suszy.

Plantacje miskanta olbrzymiego są uprawami wieloletnimi i wykazują dużą
odporność na nawet długotrwałe braki opadów. Ich system korzeniowy jest bardzo
rozbudowany (sięga do 2 m głębokości) i potrafią one pobierać wodę z głębszych
warstw gruntu. Dodatkowo rośliny te rozbudowują pod ziemią karpy (rhizomy), które
gromadzą w sobie wodę i inne potrzebne do życia części nadziemnej substancje, co
pozwala im przetrwać w trudnych warunkach.
Długotrwały brak opadów może wpłynąć na opóźniony rozwój rośliny i ewentualnie
obniżyć plonowanie, jednakże nie prowadzi do zniszczenia plantacji.
W wypadku plantacji drzew Paulowni sytuacja wygląda podobnie. Rośliny szybko
rozbudowują silny system korzeniowy, który po okresie pierwszego roku wegetacji
potrafi ochronić roślinę przy okresowych brakach wody. W miarę wzrostu system ten
potrafi sięgnąć nawet do głębokości 9 m i zabezpieczać ją przed dłuższymi okresami
suszy. Brak wody powoduje jednak silne ograniczenie wzrostu, dlatego też plantacje
drzew przygotowane są do zastosowania sztucznego nawadniania, posiadając
dostęp do źródeł wody. Sposób uprawy i nasadzania drzew zapewnia dostęp
techniki i maszyn w przestrzeniach między rzędowych, co umożliwia w razie
konieczności dodatkowe zasilanie roślin wodą. Jest to jednak element kosztotwórczy.
W momencie zakładania plantacji czynnik braku wody odgrywa większą rolę. Młode
sadzonki w postaci podzielonych karp, które wysadza się w ziemi są w okresie
pierwszych kilku tygodni mniej odporne na braki wody, jednakże moment w którym
są one sadzone tj. kwiecień-maj jest okresem pozimowym, w którym gleba
nasączona jest wodą, co pozwala na rozwój systemu korzeniowego w oparciu o te
zasoby.
Dodatkowo Emitent dysponuje sprzętem do nawadniania pozwalającym w
sytuacjach szczególnie niekorzystnych warunków pogodowych (suszy) dostarczać
wodę na plantacje w okresie ukorzeniania sadzonek.
Przy uprawie Paulowni standardowo stosowane jest punktowe nawadnianie w
momencie sadzenia roślin, co zapewnia dobre warunki startu sadzonkom i ich
początkowy rozwój. W zaleceniach uprawowych bardzo istotne jest, przy braku
opadów w okresie pierwszych 7-8 tygodni od wysadzania, dostarczanie roślinie
minimum 10 litrów wody na tydzień. Po tym okresie osiągają one wysokość ponad 60
cm i rozbudowują na tyle system korzeniowy, iż są w stanie przetrwać
kilkutygodniowy brak opadów. Dłuższy ich brak w pierwszym roku wegetacji i
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niestosowanie w tym czasie dodatkowego nawadniania spowodować może ich
uschnięcie.

13.1.3.
Ryzyko powodzi oraz czynniki ryzyka związane z
nawodnieniem upraw.
Założone przez Emitenta plantacje mateczne nie znajdują się na terenach
zalewowych. Położone są od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów nad poziomem
istniejących w terenie zbiorników wodnych czy rzek, co powoduje, iż nie są
zagrożone zniszczeniem przez płynące wody powodziowe. Duży poziom opadów i
okresowe miejscowe nawodnienia nie powodują praktycznie poważniejszych strat i
ograniczenia plonów.

13.1.4.

Ryzyko gradobicia i wylegania oraz pożaru.

Miskant jest rośliną o silnym i rozbudowanym systemie korzeniowym oraz sztywnych,
mocnych łodygach pozwalających na dorastanie do 3-4 m wysokości. Wykazuje się
bardzo dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Należy on do wieloletnich
roślin trawiastych i ewentualne zniszczenie pędu nadziemnego z powodu
wymienionych czynników nie powoduje uszkodzenia karp podziemnych. W długo
trwającym okresie wegetacji (od kwietnia do listopada) rośliny wytwarzają w sposób
ciągły szereg nowych pędów, które zastępują uszkodzone.
Paulownia podobnie jak miskant posiada silny i rozbudowany system korzeniowy oraz
charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Wrażliwość na
gradobicie występuje w początkowych 2-3 miesiącach uprawy. Może wtedy
nastąpić uszkodzenie pędów wzrostowych i liści. Roślina posiada jednak silne
zdolności regeneracyjne powodujące, iż nawet całkowite zniszczenie pędu w tym
okresie nie powoduje jej wyginięcia. Część podziemna – karpa korzeniowa
wypuszcza kolejne pędy, które w szybkim czasie odbudowują roślinę. Po okresie 3
miesięcy rozwoju pęd główny osiąga wielkość i grubość zabezpieczającą go przed
tego typu uszkodzeniami, a ewentualne uszkodzenia liści mogą opóźnić rozwój, nie
powodując jednak wymarcia rośliny.
Ryzyka pożaru w wypadku Paulowni nie są istotne. W okresie wegetacyjnym są to
rośliny zielone, silnie uwodnione. Przestrzenie międzyrzędowe utrzymywane są jako
czarny ugór, co silnie ogranicza możliwość przenoszenia ognia. Po okresie wegetacji
liście opadają a pozostający pęd główny z jego zdrewniałąi częścią charakteryzuje
się wysoką odpornością na wysokie temperatury. Temperatura zapłonu dla drewna
Paulowni wynosi 410 stopni Celsjusza i jest prawie dwukrotnie wyższa niż innych
gatunków drzew. Dodatkowo drzewo nie zawiera w sobie olejków eterycznych i
żywic, które mogłyby ułatwiać zapłon i podtrzymywać ogień.
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13.1.5.

Czynniki ryzyka związane z niską temperaturą.

Dla istniejących plantacji przymrozki są ograniczonym zagrożeniem. Okres wegetacji
zaczyna się w maju, tj. w okresie, gdy takie zjawiska są rzadkie. Silny przymrozek jest w
stanie zniszczyć pierwsze pędy, nie powoduje jednak przemarznięcia i uszkodzenia
podziemnej części rośliny, która w dalszym okresie wegetacyjnym wypuszcza kolejne
pędy nadziemne.
Zagrożenie przemarzaniem istnieje natomiast w okresie zimowym dla nowo
założonych plantacji. Temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza, przy braku okrywy
śnieżnej, mogą uszkodzić część roślin w wypadku Miskanta. Dla Paulowni są to
temperatury poniżej -25 stopni Celsjusza. Przemarznięcie części nadziemnej rośliny po
pierwszym roku wegetacji może powodować konieczność jej ścięcia do podstawy
korzenia, co nie powoduje śmierci rośliny. Z istniejącego systemu korzeniowego
wypuszcza ona kolejny pęd, który w szybkim tempie nadgania wzrost w kolejnym
sezonie wegetacyjnym. Bardzo rzadko obserwuje się uszkodzenia części podziemnej
rośliny w wyniku silnych mrozów, niemniej przy temperaturach poniżej wspomnianego
wyżej progu jest to możliwe.
Środkiem zabezpieczającym jest stosowanie ściółkowania plantacji jednorocznych.

13.1.6.

Ryzyko związane z chorobami oraz szkodnikami.

Miskant olbrzymi jest rośliną odporną na choroby i w warunkach polskich nie
występują żadne znane zagrożenia tego typu. Gatunki miskanta są podatne na
szkodniki i choroby w miejscach ich pochodzenia (w Azji), natomiast jak na razie nie
znaleziono ich śladów w Polsce.
W Europie nie odnotowano szkodliwych owadów, które by w znaczny sposób
wpłynęły na rozwój miskanta. W Irlandii zauważono, że larwy dwóch szkodników –
ćmy wiejskiej i niesobki chmielanki żywią się miskantem, co może powodować
problemy w przyszłości. Konieczne mogą wtedy okazać się opryski. Straty w uprawie
miskanta mogą również stwarzać króliki, ponieważ lubią one żywić się świeżo
pojawiającymi się liśćmi. W przypadku, gdy króliki będą stanowić poważne
zagrożenie przed rozpoczęciem uprawy może być konieczne ogrodzenie plantacji.
Paulownia jest rośliną odporną na choroby. Szkodliwe owady mogą ją atakować i
dla jej zabezpieczenia w okresie pierwszych trzech lat stosowane są okresowe opryski
środkami owadobójczymi. Owady mogą atakować liście rośliny, nie uszkadzają
jednak i nie atakują jej pnia. Nowe liście pojawiają się stale w okresie wegetacji,
także nawet uszkodzenie ich części nie wpływa w większym stopniu na jej rozwój. Po
okresie pierwszych trzech lat zagrożenia te maleją i rodzaj pokrywy listnej jest bardziej
odporny na uszkodzenia przez owady. Nie obserwuje się rozwoju szkodników
specyficznych dla gatunku.
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Plantacje są ogrodzone, celem
uszkodzeniami przez zwierzynę leśną.

13.1.7.

zabezpieczenia

ich

przed

potencjalnymi

Ryzyko związane z chwastami.

Jeśli chwasty nie będą kontrolowane, zaczną konkurować z uprawą o dostęp do
światła, wody oraz substancji odżywczych i w ten sposób zmniejszą zbiory. Poziom
ingerencji chwastów będzie zależał od stopnia dojrzałości uprawy (jej zdolności do
pokonania chwastów), stopnia zagęszczenia chwastów na danym terenie oraz
różnorodności gatunków owych chwastów (co jest uzależnione od położenia, pory
roku, klimatu oraz wcześniejszego przeznaczenia terenu). Kontrola chwastów jest
niezbędna już w fazie przygotowania ziemi do uprawy Miskanta i Paulowni konieczne jest tu stosowanie herbicydów niszczących chwasty w fazie
przygotowania gruntów do obsadzenia oraz w fazie sadzenia uprawy, ponieważ
początkowy wolny wzrost miskanta i Paulowni zmniejsza ich możliwości
konkurencyjne. Proces przygotowania pola do wysadzenia roślin powoduje
naruszenie gleby, co pobudza kiełkowanie nasion chwastów. Ponadto, stosowana w
uprawach stosunkowo niska gęstość nasadzeń powoduje powstanie dużych
przestrzeni pomiędzy roślinami, na których mogą pojawić się chwasty. Na tym etapie
młode sadzonki mogą łatwo zostać zagłuszone przez chwasty. Gdy rośliny bardziej
się rozwiną do kontrolowania chwastów można użyć różnorakich herbicydów
selektywnych. Okres zagrożenia przez chwasty występuje w zasadzie w pierwszym
roku uprawy. Późniejszy szybki rozrost roślin i gęsta okrywa ich części nadziemnych
uniemożliwia praktycznie chwastom dostęp do światła i składników pokarmowych.
W wypadku Paulowni w pierwszych dwu latach stosuje się również mechaniczne
niszczenie chwastów w przestrzeniach międzyrzędowych za pomocą różnego
rodzaju agregatów uprawowych lub kultywatorów.

13.1.8.

Ryzyko związane z sezonowością upraw.

Miskant jest rośliną wieloletnią i do celu uprawy na sadzonki najlepiej nadają się
kłącza roślin 2-3 letnich, w związku z czym ich cykl produkcyjny jest stosunkowo długi i
skorelowany z tym okresem. Emitent przewiduje coroczne odnawianie plantacji
poprzez nowe nasadzenia ok.1,5 miliona sztuk sadzonek. Produkcja realizowana jest
cyklu 2-3 letnim, po którym następuje wykopanie, podział i sprzedaż sadzonek. Okres
2 lat uprawy umożliwia uzyskanie ok. 20 sztuk sadzonek z 1-go rozmnażanego kłącza.
Cykliczność upraw oznacza też cykliczność przychodów, które z pierwszych upraw
uzyskiwane są po okresie 2-3 lat od ich zasadzenia, corocznie głównie w okresie
kwiecień – maj - czerwiec.
Uprawa Paulowni celem uzyskania drewna posiada jeszcze dłuższy cykl produkcyjny.
Cykl wzrostowy rośliny to 8-10 lat. Większość kosztów związanych z jej uprawą
ponoszonych jest w pierwszych trzech latach cyklu. Przychody następują po wycince
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drzew i możliwe są do uzyskiwania począwszy od 4-go roku uprawy z cięć
przerzedzających i pielęgnacyjnych. W perspektywie podpisanych ostatnio
porozumień klimatycznych powstaje też możliwość uzyskiwania certyfikatów
pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) dla plantacji drzew, co stać się może stałym
corocznym źródłem przychodów z ich sprzedaży.
Uprawa Paulowni jako materiału sadzeniowego posiada cykl 1-roczny, uprawa zaś
jako drzew do zazieleniania terenów i ogrodów 2-3 lata.
Oznacza to konieczność posiadania przez Emitenta środków finansowych
pozwalających na realizacje tejże działalności i programu inwestycyjnego w okresie
pierwszych lat od założenia plantacji pochodzących głównie ze środków własnych.
Emitent przewiduje, iż podstawowe środki pochodzić będą z kapitału Spółki, z
którego sfinansowano pierwszy etap inwestycji i którego wysokość pozwala na
realizacje kolejnych etapów.
Spółka uzyskuje również przychody z bieżącej działalności, których wysokość
pozwala na ponoszenie kosztów zakładania i obsługi plantacji.
W razie potrzeby Spółka może ubiegać się o finansowanie bankowe dla większych
projektów, jak również istnieje możliwość podwyższenia kapitału przez
dotychczasowych lub nowych akcjonariuszy.

W grupie ryzyk związanych z przedmiotem działalności Emitenta – importem i
sprzedaża rowerów i skuterów elektrycznych należy wymienić następujące czynniki:

13.1.9.

Ryzyko kursowe.

Ryzyka kursowe związane są głównie z możliwymi zmianami kursu dolara. Emitent
będzie się starał ograniczać ryzyka kursowe poprzez możliwość stosowania
instrumentów zabezpieczeających przed skutkami zmian kursowych.

13.1.10.

Ryzyko konkurencji.

Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku konkurencyjnych dostawców podobnych
produktów importowanych z regionu azjatyckiego. Aktualnie w Polsce istnieją
importerzy tego rodzaju sprzętu, szczególnie w zakresie rowerów elektrycznych i w
mniejszym stopniu skuterów elektrycznych. Emitent posiada bezpośrednie kontakty z
producentami tegoż sprzętu w Chinach, nabywając produkt w cenach
producentów, przez co może skutecznie konkurować z innymi podmiotami.

13.1.11.

Ryzyka związane z polityką celną UE

Wśród potencjalnych czynników ryzyka wymienić należy ryzyka związane ze
zmianami w polityce celnej UE wprowadzaniem wyższych barier celnych bądź
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kontyngentów i kwot prze też innych ograniczeń związanych z importem z tego
regionu.

13.2. Ryzyka związane z sytuacją na rynku
Aktualne przepisy i uwarunkowania prawne są korzystne dla upraw będących
źródłem agrobiomasy. Nowopowstające bloki energetyczne dostosowane do
spalania biomasy zwiększają w sposób znaczący popyt na nią. Inwestycje w tym
zakresie realizują lub planują między innymi:
•

GDF Suez w Elektrowni Połaniec (budowa jednostki o mocy 190 MWe),

•

Tauron w Elektrowni Jaworzno III,

•

Elektrociepłownia Tychy i Elektrownia Stalowa Wola (łącznie 140 MWe),

•

Energa w Elektrociepłowni Elbląg (20 MWe),

•

Dalkia w Łodzi i w Poznaniu (łącznie 67 MWe)

•

PGE w Elektrowni Szczecin (68 MWe).

Łącznie wymienione powyżej projekty dostarczą
odnawialnych w elektrociepłowniach.

485

MWe

nowych mocy

Tylko te projekty zwiększają zapotrzebowanie na biomasę o około 3 miliony ton
rocznie, a oprócz tego istnieje rosnące zapotrzebowanie ze strony elektrowni i
elektrociepłowni węglowych stosujących współspalanie biomasy.
Podpisane przez Polskę porozumienia międzynarodowe obligują ją do produkcji 15%
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do roku 2020. Ocenia się, iż 90% tej ilości
wytwarzane będzie ze spalania bądź przerobu biomasy. Tworzy to ogromne, trudne
do zaspokojenia zapotrzebowanie stwarzające bardzo korzystne perspektywy dla
rozwoju upraw roślin energetycznych i ich opłacalności.
Do ryzyk rynkowych związanych z uprawami zaliczyć należy możliwość opóźnienia w
czasie wejścia korzystnych dla nich uregulowań prawnych, bądź też ich radykalna
zmiana.
Kwestia opóźnienia wprowadzenia przepisów i przesunięcia realizacji programu z tym
związanego nie powinna wpłynąć negatywnie na atrakcyjność i opłacalność tych
upraw. Aktualnie specjalistyczne uprawy roślin energetycznych to w skali kraju
zaledwie kilkanaście tysięcy hektarów, dostarczające 200-300 tysięcy ton
agrobiomasy rocznie i nawet ich lawinowy rozwój przez kolejne lata nie powinien
doprowadzić do pełnego zaspokojenia rynku i problemów ze zbytem.
Radykalna zmiana przepisów i odejście od preferencji dla energii uzyskiwanej ze
źródeł odnawialnych wydaje się bardzo mało prawdopodobna, mogłaby ona
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spowodować ograniczenie bądź spowolnienie nowych inwestycji w tej branży, ale i
w tym wypadku istniejące zapotrzebowanie ze strony już istniejących i
uruchamianych mocy tworzy stały, bardzo duży rynek zbytu.
Dodatkowy element pozytywny to konkurencyjność cenowa biomasy i paliw
powstających na jej bazie w stosunku do paliw tradycyjnych. Nawet bez
dodatkowych preferencji stanowi ona alternatywę dla spalania węgla, gazu czy
paliw płynnych.
Szczególnie korzystne warunki stwarzają tutaj uprawy wieloletnich roślin
energetycznych. Po początkowej fazie nakładów finansowych i zabiegów
związanych z zakładaniem plantacji następuje okres kilkunastu lat, w których
nakłady na utrzymanie i zbiór są na bardzo niskim poziomie.
Miskant jest przykładem rośliny o szczególnie korzystnych parametrach w tym
względzie. Jako roślina o typie fotosyntezy C4 charakteryzuje się wytwarzaniem
bardzo dużej ilości biomasy przy minimalnym zapotrzebowaniu w wodę i składniki
mineralne. Jej niskie wymagania umożliwiają uprawy nawet na gruntach gorszej
jakości, przy niskich poziomach nawożenia i zabiegach ograniczających się
praktycznie do corocznych zbiorów w okresie zimowym za pomocą ogólnie
dostępnych maszyn (np. do zbioru kukurydzy). Miskant posiada najbardziej korzystny
całościowy bilans energetyczny ze wszystkich roślin energetycznych. Parametry
rośliny przy tego typu zbiorze w zakresie jej wilgotności na poziomie 20-25%
umożliwiają bezpośrednie jej stosowanie jako paliwa w dostosowanych do tego
blokach energetycznych, a więc istnieje możliwość podpisywania umów i sprzedaży
bezpośredniej do końcowych odbiorców biomasy.
W zakresie uprawy drzew szybkorosnących Paulowni perspektywy rozwojowe rysują
się bardzo korzystnie. Jest ona najszybciej rosnącym drzewem na świecie. Jako
roślina o typie fotosyntezy C4 ma minimalne wymagania w zakresie
zapotrzebowania na wodę i składniki mineralne w stosunku do szybkości przyrostu
Zapotrzebowanie na drewno jako surowiec dla przemysłu i budownictwa w skali
świata rośnie z roku na rok, natomiast podaż tego surowca nie będzie się znacznie
zwiększać. Brak jest ryzyka braku popytu na ten surowiec. Tendencje cenowe na
rynku kształtują się również korzystnie. Na przestrzeni ostatnich 100 lat średni wzrost
cen drewna na świecie wynosił ponad 5% rocznie, co pozwala optymistycznie
patrzeć w przyszłość tego rynku.

13.2.1.
Ryzyko związane z dużymi kosztami inwestycyjnymi
zakładania plantacji.
Założenie plantacji miskanta wiąże się ze znacznym kosztem inwestycyjnym, co
stanowi problem dla wielu rolników, którzy nie posiadają wolnych środków
finansowych. Więksi odbiorcy biomasy, tacy jak elektrownie i elektrociepłownie, nie
zawierają zaś na dzień dzisiejszy umów gwarantujących finansowanie bądź
współfinansowanie zakupu sadzonek do zakładania plantacji. Grupa dużych
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odbiorców nie inwestuje też w zakładanie własnych plantacji, co spowodowane jest
między innymi brakiem własnych terenów do upraw i koniecznością stworzenia
wyspecjalizowanych do tego celu jednostek w ramach swoich struktur.
Sądzić należy, iż sytuacja ta zmieni się w najbliższym czasie. Wchodzą w życie
przepisy i następują terminy obligatoryjne zarówno dla państwa polskiego, jak i
producentów energii. Koszty z nich wynikające wymuszą poszukiwania stałych i
stabilnych źródeł dostaw biomasy, a tym samym i form pomocy finansowej w
rozwoju jej produkcji. Opłacalność upraw i nieograniczony praktycznie zbyt
spowodować też mogą pojawienie się na rynku wyspecjalizowanych podmiotów
finansujących zakładanie plantacji pod zabezpieczenie przyszłymi plonami w
ramach odpowiednich umów kontraktacyjnych.
Zakładanie plantacji Paulowni również niesie za sobą wysokie koszty inwestycyjne
sięgające 40.000 zł/ha, co ogranicza krąg odbiorców. Są to jednak uprawy
intensywne pozwalające uzyskiwać znaczą dochodowość przewyższającą
możliwości dochodowe uzyskiwane z tradycyjnych upraw, co dobrze rokuje na
przyszłość, szczególnie w perspektywie braku w przyszłości dopłat unijnych do
rolnictwa. Tym samym konkurencyjność plantacji ulegnie dalszemu zwiększeniu.

13.2.2.

Ryzyka związane z konkurencją.

A. Konkurencyjność miskanta w stosunku do innych upraw roślin energetycznych.
Miskant jest rośliną typu C4 charakteryzującą się wysoką coroczną
wydajnością biomasy sięgającą 20 ton suchej masy na hektar. Lokuje to go w
czołówce wśród roślin energetycznych. Dodatkowo ma on najwyższy dodatni
współczynnik energii całkowitej uzyskiwanej z jego wykorzystania jako paliwo.
Miskant jest rośliną umożliwiającą szerokie wykorzystanie nie tylko poprzez
bezpośrednie spalanie biomasy, ale również jako surowiec do produkcji peletu oraz
biopaliw II-giej generacji.
Wysoka zawartość lignin, jak i inne parametry pozwalają między innymi na
jego wykorzystanie w budownictwie jako ekologiczny materiał termoizolacyjny,
użycie do pokryć dachowych, do produkcji elementów ekologicznych
biodegradowalnych opakowań, jako materiał ściółkarski w hodowli zwierząt oraz w
wielu innych dodatkowych dziedzinach.
Odporność na gorsze warunki pogodowe, odporność na choroby i szkodniki,
możliwość upraw na gorszych glebach i wieloletniość plantacji przy możliwości
corocznego zbioru w okresie zimowym, mała liczba koniecznych zabiegów
agrotechnicznych lokuje ją wysoko jako atrakcyjną i opłacalną uprawę.
Łatwa też jest, w porównaniu np. z wierzbą energetyczną, likwidacja uprawy i
rekultywacja gruntu. Jest to czynnik, który w połączeniu ze zdolnością do
akumulowania w podziemnych kłączach metali ciężkich umożliwia zastosowanie
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miskanta olbrzymiego do rekultywacji i naturalnego
zdegradowanych i skażonych działalnością człowieka.

oczyszczania

terenów

Do minusów należy zaliczyć stosunkowo wysoki, sięgający 10 tysięcy zł/ha,
koszt zakładania plantacji produkcyjnych oraz 3-letni okres dochodzenia do pełnej
wydajności, który jednak przynosi przez następne 15-20 lat wysokie i stabilne plony
przy bardzo niskich bieżących nakładach.
B. Konkurencja ze strony importowanej biomasy w stosunku do upraw krajowych.
Biomasa jest surowcem energetycznym charakteryzującym się niskim
ciężarem nasypowym. W związku z tym koszt transportu jest bardzo znaczącym
kosztem i decyduje często o nieopłacalności dostaw z większych odległości. W
Europie nie istnieją duże źródła biomasy, które możnaby kupić i dostarczyć za cenę
niższą od kosztów jej wytworzenia w kraju, a dodatkowo istnieją tam inni jej
konsumenci, którzy również mają rosnące potrzeby w tym względzie. Dostawy z
innych dalszych kierunków mają jeszcze większy udział kosztów transportu oraz
stwarzają problemy logistyczne, co skutkuje oferowaniem ich w cenach
zapewniających konkurencyjność i dużą opłacalność upraw krajowych.
C. Konkurencja ze strony innych producentów sadzonek miskanta i
oraz usługowego zakładania plantacji.

Paulowni

Na rynku polskim sadzonki miskanta olbrzymiego oferowane są przez kilku
producentów krajowych dysponujących potencjałem produkcji i możliwością
pozyskania od kilkuset tysięcy do kilku milionów sadzonek rocznie. Umożliwia to
obsadzenie w skali kraju ok. 1000 ha rocznie. Nie jest to potencjał wystarczający do
pokrycia popytu w większej skali. Sposób pozyskiwania przez nich sadzonek oparty
jest głównie o pracę ludzką, nie posiadają zautomatyzowanych maszyn do tego
celu, ani też chłodniczej bazy do przechowywania dużej ilości sadzonek. Producenci
ci nie dysponują też dostateczną ilością wyspecjalizowanego sprzętu
umożliwiającego usługowe zakładanie plantacji wielkoobszarowych, w której to
dziedzinie wyspecjalizować chce się Emitent. Wpływa to na poziom cen
oferowanych sadzonek, ich jakość i możliwości logistyczne.
Dla dużych odbiorców w Polsce istnieje alternatywa w postaci dostaw
sadzonek i zakładania plantacji przez dostawców z Europy Zachodniej. Dysponują
oni bazą logistyczną i potencjałem umożliwiającym zakładanie plantacji o dużych
areałach. Związane to jest jednak z koniecznością transportu sadzonek i maszyn z
dużych, przekraczających 1500 km odległości za pomocą wyspecjalizowanego
sprzętu. Brak bazy logistycznej na terenie Polski i operowanie z zagranicy jest również
czynnikiem podnoszącym koszty i komplikującym przestrzeganie właściwych
procedur technologicznych oraz dostosowanie się do aktualnych warunków
pogodowych, co jest istotnym elementem w procesie zakładania plantacji.
Dodatkowo sadzonki te pozyskiwane są z plantacji istniejących w odmiennych
warunkach klimatycznych i nie zawsze są one wyselekcjonowane pod kątem
znacznej mrozoodporności co skutkować może częściowym ich zniszczeniem przy
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ostrej zimie. W Polsce doświadczenia z utworzeniem plantacji wielkoobszarowej o
powierzchni około 2000 ha w okolicy Poznania przez firmę angielską na skutek zbiegu
wszystkich tych czynników przyniosły efekt w postaci bardzo niskiego procentu
udatności plantacji i procesów sądowych trwających do dnia dzisiejszego
Powyższe czynniki powodują, iż pozycja konkurencyjna Emitenta, który
dysponuje bazą logistyczną, maszynami, ludźmi i sadzonkami, które hodowane są i
adoptowane do polskich warunków, jest silna na tle tej grupy konkurentów.
Zaplecze kapitałowe pozwala na realizację programu rozwoju Emitenta w
najbliższym sezonie. Emitent przygotowuje się też do rozwoju własnych plantacji
produkcyjnych, które mogłyby być odbiorcą dużej części produkowanych sadzonek
a jednocześnie zwiększałyby potencjał ich produkcji w razie zwiększonego
zapotrzebowania i byłyby źródłem stałego dochodu w latach następnych.
Prowadzone są rozmowy w sprawach dzierżawy dużych obszarów gruntów pod te
cele.
W zakresie sadzonek Paulowni i zakładania ich plantacji Emitent wypracował
sobie przewagi konkurencyjne będąc pierwszą w Polsce firmą oferującą na masową
skalę sadzonki korzeniowe wysokowydajnej odmiany Paulowni dostosowanej do
naszych warunków klimatycznych. Na przestrzeni ostatnich 2 lat założył też wielko
obszarowe plantacje tych drzew zdobywając doświadczenia w zakresie ich uprawy i
pielęgnacji. Posiada plantacje wzorcowe na których potencjalnych nabywców
można zapoznawać z ich prowadzeniem, prezentować ich rozwój i szkolić. Oferuje
też dla swoich klientów skup produkcji wytwarzanej z nabytych sadzonek.
Istniejąca konkurencja nie oferuje praktycznie porównywalnego produktu.
Obecna na rynku polskim duża firma zagraniczna oferuje sadzonki innego rodzaju
Paulowni w postaci ukorzenionych sadzonek in vitro. Jest to produkt, który w polskich
warunkach klimatycznych podlega wielu ryzykom zniszczenia plantacji, w tym
wszystkich wymienionych w poprzednich punktach. Sadzonki in vitro nie mają
potencjału odtworzeniowego, który po zniszczeniu z różnych powodów części
nadziemnej rośliny pozwala na jej odtworzenie, tak jak jest to w przypadku
oferowanych przez Spółkę karp korzeniowych. Są one systemem korzeniowym 1rocznej rośliny i zawierają w sobie zmagazynowane substancje odżywcze i
wzrostowe. Pomimo oferowania bardziej rozwiniętego produktu ceny Emitenta są na
porównywalnym poziomie.
W zakresie oferty zakładania plantacji wielkoobszarowych drzew nie ma on w tej
chwili konkurenta w Polsce.

13.2.3.

Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego.

Regulacje prawne w Polsce ulegają nieustannym zmianom. Konsekwencją zmian jest
konieczność ponoszenia kosztów monitorowania zmian legislacyjnych oraz kosztów
dostosowywania do zmieniających się przepisów. W przypadku niejasnych
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sformułowań w przepisach istnieje również ryzyko rozbieżności w interpretacji
przepisów, pomiędzy Emitentem a innymi podmiotami, takimi jak kontrahenci czy
organy administracyjne. W przypadku Emitenta ryzyko związane z przepisami prawa
jest istotne, ponieważ oprócz ogólnych regulacji, którym podlegają wszystkie
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podlega on również szczególnym
regulacjom związanym z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. W Unii Europejskiej
trwają procesy zmierzające do stworzenia spójnych i jednolitych przepisów prawa
regulujących funkcjonowanie rynków kapitałowych, może to być czynnik
zwiększający zmienność regulacji prawnych.

13.2.4.

Ryzyko zmian w przepisach podatkowych.

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Wiele z
nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich
jednoznacznej i kompleksowej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych
ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i
orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite. Dodatkowym
czynnikiem powodującym brak stabilności polskich przepisów podatkowych jest
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, które dodatkowo zwiększa wyżej wymienione
ryzyko. Zmiany prawa Unii Europejskiej pociąga za sobą nowelizację przepisów
krajowych. Emitent nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zmian przepisów prawa
podatkowego ani konsekwencji takich zmian.

13.2.5.

Ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych.

W chwili obecnej Emitent realizuje większość transakcji w złotych polskich. Należy się
jednak spodziewać, że w związku z dużym tempem rozwoju i polityką ekspansji
pojawią się w portfelu Emitenta także rozliczenia w walutach obcych takich jak
dolary amerykańskie i euro. Wahania kursów tych walut będą powodowały
generowanie strat bądź powstawanie dodatkowych przychodów finansowych.
Emitent będzie się starał minimalizować ryzyko kursowe poprzez odpowiednią
strukturę finansowania prowadzonej działalności gospodarczej.

13.2.6.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną.

Funkcjonowanie Emitenta jest zależne od warunków, jakie w określonym czasie
panują na jego macierzystym rynku. Na działalność Emitenta wpływa, więc cały
zestaw czynników występujących w Polsce a obejmujących m.in. PKB, poziom
inflacji, dostępność kredytów, stopę bezrobocia. Należy więc założyć, że istnieje
ryzyko
cyklicznego
pogarszania
się
koniunktury
związane
z
sytuacją
makroekonomiczną. Emitent nie jest w stanie prognozować prawdopodobieństwa
pojawienia się niekorzystnych tendencji, może natomiast starać się ograniczać ich
wpływ na swoją sytuację.
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13.2.7.
Ryzyko związane
menadżerskiej.

z

możliwością

utraty

kadry

Ze względu na specyfikę działalności Emitenta pojawia się istotne ryzyko utraty
przedstawicieli kadry zarządzającej. Osoby te są grupą dysponującą znacznym
doświadczeniem dotyczącym aktywności Emitenta w związku, z czym odpływ kadr
mógłby mieć strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa i powodować trudności w
jego funkcjonowaniu przy jednoczesnej utracie przewagi konkurencyjnej wynikającej
ze znacznej wartości kapitału ludzkiego.

13.2.8.
Ryzyko związane z niezrealizowaniem zakładanej
strategii oraz przyjętej prognozy finansowej.
Emitent zamierza zrealizować strategię, której celem jest powiększenie posiadanych
plantacji sadzonek miskanta i Paulowni. Zarząd Emitenta podjął działania mające na
celu przygotowanie nowych plantacji. Ewentualne opóźnienie w założeniu nowych
plantacji lub niepowodzenie niniejszego przedsięwzięcia może skutkować
opóźnieniem rozwoju Emitenta.
Inwestycje Emitenta będą finansowane z środków własnych. Wobec powyższego
spadek przychodów oraz nadmierne rozbudowanie programu inwestycyjnego przy
długich cyklach produkcyjnych, może spowodować okresowy brak środków na
inwestycje i opóźnienie rozwoju Emitenta.

13.2.9.
Ryzyko pozyskania oraz utrzymania
produktów wytwarzanych przez Emitenta.

odbiorców

W zakresie pozyskiwania odbiorców dla swoich produktów Spółka stanąć może
przed problemem znalezienia i utrzymania stałych nabywców głównie w części
związanej z produkcją sadzonek miskanta. Zakładanie plantacji produkcyjnych tej
rośliny wymaga zakupu ok.12.000 sztuk /1 ha i nakładu inwestycyjnego z tym
związanego rzędu ok. 6000 PLN /1ha. Stanowić to może barierę dla mniejszych
rolników wyłączając ich w znacznej części z grupy potencjalnych odbiorców. Dla
grupy większych odbiorców istnieje również ryzyko zmierzenia się z ofertami dużych
dostawców zagranicznych oraz powstawania poważniejszej konkurencji na rynku
krajowym. Elementem ryzyka ogólnego dla wzrostu sprzedaży sadzonek jak i biomasy
może być spadek popytu przy drastycznej zmianie podejścia i przepisów związanych
z produkcją energii odnawialnej.
W zakresie związanym z Paulownią wysokie koszty inwestycji sięgające (przy obsadzie
600 sadzonek na 1 ha i kosztami ich nasadzenia oraz budowy infrastruktury
technicznej) kwoty 40.000 PLN/ha są też istotną barierą dla wielu klientów.
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13.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz
inwestycją w instrumenty finansowe Emitenta.
13.3.1.

Ryzyko związane z płynnością obrotu oraz przyszłym
kursem akcji.

Na zachowania inwestorów mają wpływ rozmaite czynniki, także niezwiązane
bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, takie jak sytuacja na rynkach
światowych oraz sytuacja makroekonomiczna Polski.
Polski rynek papierów wartościowych charakteryzuje się wciąż stosunkowo małą
płynnością, w związku z czym ceny papierów wartościowych notowanych na New
Connect mogą wykazywać większą zmienność niż na innych rynkach. Tym samym
mogą wystąpić trudności w sprzedaży dużej liczby Akcji w krótkim czasie, co może
spowodować znaczne obniżenie cen Akcji. Cena Akcji może być niższa niż ich cena
w dniu debiutu na skutek szeregu czynników, między innymi okresowych zmian
wyników operacyjnych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych Akcji, wahań
kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub
krajowych czynników ekonomicznych i politycznych.
Dodatkowo należy pamiętać, że Alternatywny System Obrotu zagrożony jest
ryzykiem niskiej płynności instrumentów finansowych na nim notowanych. Niska
płynność instrumentów finansowych może skutkować przejściowym lub stałym
brakiem możliwości dokonania transakcji na satysfakcjonujących dla inwestorów
warunkach cenowych.

13.3.2.

Ryzyko
niskiego
wpływu
pozostałych
akcjonariuszy na decyzje dot. Emitenta z uwagi
uprawnienia
osobiste
przyznane
wybranym
akcjonariuszom w statucie Emitenta.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego statut Emitenta przewiduje
uprawnienia
osobiste
przyznane
niektórym
obecnym
akcjonariuszom
(akcjonariuszom założycielom). W związku z powyższym wpływ tych akcjonariuszy
może być znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, i rodzi to ryzyko, że
pozostali akcjonariusze nie będą w stanie istotnie wpływać na sposób zarządzania i
funkcjonowania Spółki.

13.3.3. Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na
Emitenta kar administracyjnych przez KNF za
niewykonywanie obowiązków wynikających z
przepisów prawa
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Spółka notowana w ASO posiada status spółki publicznej w rozumieniu przepisów
Ustawy o ofercie publicznej. Z tej przyczyny KNF może nałożyć na Spółkę kary
administracyjne za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z
Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W
przypadku nałożenia kar obrót papierami wartościowymi Emitenta może stać się
utrudniony bądź niemożliwy. KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas
określony lub bezterminowo, instrumentów finansowych z obrotu w ASO lub nałożyć
karę pieniężną w kwocie do wysokości 1 mln zł, lub w końcu zastosować obie kary
jednocześnie.

13.3.4. Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na
Emitenta kar przez GPW
Zgodnie z § 17 c ust. 1 Regulaminu ASO, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje i nie
przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu
lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki nałożone na niego w
alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może, w
zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia, upomnieć
emitenta lub nałożyć na emitenta karę pieniężną, w wysokości do 50.000 zł.
Zgodnie z § 17 c ust. 3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy emitent nie wykonuje
nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie
wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17 c ust. 2 Regulaminu
ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę
pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17 c
ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000 zł.
Zgodnie z § 17 c ust. 7 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może
postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie
właściwych przepisów niniejszego Regulaminu, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi
instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu.

13.3.5.

Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta na
rynku NewConnect

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może
zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do 3 miesięcy:
a) na wniosek emitenta;
b) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników
obrotu;
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c) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie
obrotu.
Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza
obrót instrumentami finansowymi emitenta, w przypadkach określonych przepisami
prawa, na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego
organu.
Zgodnie z § 17b ust. 3 Regulaminu ASO, w przypadku niepodpisania przez emitenta
umowy z autoryzowanym doradcą w terminie, o którym mowa w § 17b ust. 1, albo
w terminie 30 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej
umowy, o którym mowa w § 17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może
zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy.
Na podstawie § 9 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych na
podstawie
przedmiotowego paragrafu, warunkiem notowania instrumentów
finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania
Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań
Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego
Systemu Obrotu. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem
Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora
Rynku w alternatywnym systemie, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu
może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu wejścia w życie
nowej umowy z Animatorem Rynku, chyba że umowa taka została uprzednio
zawarta.
Stosownie do art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na
możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu
obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym
systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, Giełda
Papierów Wartościowych będąca organizatorem alternatywnego systemu obrotu
zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
W przypadku zawieszenia obrotu papierami wartościowymi objętymi niniejszym
Dokumentem Informacyjnym może dojść do utraty przez nie płynności (przez okres
zawieszenia).

13.3.6.

Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na
rynku NewConnect

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator
może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:


Alternatywnego Systemu

na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym
zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
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jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników
obrotu,



jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym
systemie,



wskutek otwarcia likwidacji Spółki,



wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego
podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów
finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem
połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza
instrumenty finansowe z obrotu:


w przypadkach określonych przepisami prawa,



jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,



w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,



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, z zastrzeżeniem ust. 2a i ust. 2b.

Zgodnie z § 12 ust. 2a, w przypadkach o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4),
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może odstąpić od wykluczenia
instrumentów finansowych z obrotu jeżeli przed upływem terminu wskazanego w tym
przepisie sąd wyda postanowienie:


o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego,
postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego, lub



w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub



o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.

Na podstawie § 12 ust. 2b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 2a Regulaminu ASO, Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po
upływie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu
w przedmiocie:


odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu, o którym mowa
w § 12 ust. 2a pkt 1) Regulaminu ASO, lub
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umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa
w § 12 ust. 2a pkt 1) lub 2) Regulaminu ASO, lub



uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu, o którym mowa
w § 12 ust. 2a pkt 2) lub 3) Regulaminu ASO.

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes
inwestorów, GPW będąca organizatorem alternatywnego systemu obrotu, na
żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu
w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu
wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie na żądanie KNF, GPW będąca
organizatorem alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez
KNF 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.

14.

ZWIĘZŁE INFORMACJE O EMITENCIE

14.1. Krótki opis historii Emitenta.
Dnia 27 kwietnia 2011 roku przed notariuszem Moniką Gutmańską – Pawłowską,
prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy został sporządzony Statut Emitenta
akcyjnej (zarejestrowany w Repertorium A pod numerem 2903/2011), w wyniku
czego została zawiązana spółka akcyjna pod firmą: BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.
W dniu 7 lipca 2011 roku Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.
Dnia 23 września 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na
którym min. podwyższono kapitał zakładowy Emitenta z kwoty 250.000 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.500,000 zł (słownie: jeden milion
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Dnia 30 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie dotyczące wpisu ww.
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców.
W dniu 18 maja 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do
Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynu „NewConnect” organizowanego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, a także
dematerializacji akcji serii B.
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Dnia 27 lipca 2012 roku Emitent złożył w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo oraz wniosek o
zarejestrowanie akcji serii B w depozycie w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych (wraz z załącznikami do ww. wniosków). W dniu 28 września Zarząd
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 720/12 w ww.
zakresie.
W dniu 16 października 2012 roku Emitent zawarł następujące istotne umowy ze
spółką 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie:
Umowę dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni 500.000 m2 oraz umowę na
założenie plantacji roślin energetycznych - miskanta olbrzymiego. Umowa dzierżawy
została zawarta na okres 10 lat w celu prowadzenia przez Biomass Energy Project
S.A. na nieruchomości 01Cyberaton S.A. działalności rolniczej w zakresie produkcji
biomasy (miskant olbrzymi). Umowa dot. Plantacji została zawarta w celu
przygotowania przez Biomass Energy Project S.A. dla 01Cyberaton S.A. plantacji
rośliny energetycznej - miskanta olbrzymiego.
W dniu 6 listopada 2012 roku Spółka otrzymała od Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w.
Świętego Marcina z siedzibą w Szubinie podpisaną umowę, której przedmiotem jest
dzierżawa gruntów rolnych o powierzchni 34,65 ha.Umowa dzierżawy została
zawarta na czas nieokreślony w celu prowadzenia przez Biomass Energy Project S.A.,
na opisanych gruntach, działalności rolniczej w zakresie produkcji biomasy (miskant
olbrzymi).
Dnia 7 grudnia 2012 roku Emitent zadebiutował na parkiecie rynku „NewConnect”.
Dnia 4 grudnia 2013 roku Emitent podpisał list intencyjny z firmą PT KEPULAVAN
ENERGI LESTARI w sprawie nawiązana współpracy mającej na celu zakładanie
plantacji roślin energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem miskanta
olbrzymiego, na terenie Indonezji oraz uprawa gruntów pod te cele. W ramach
współpracy objętej zakresem listu intencyjnego przewidziana jest także sprzedaż
sadzonek miskanta olbrzymiego oraz biomasy do spalania w instalacjach na terenie
Indonezji.
Dnia 12 grudnia 2013 roku Spółka podpisała list intencyjny z Grupą Firm Doradczych
Maroney (Maroney sp. z o.o. sp. k.). Zgodnie z zawartymi porozumieniami z
przedstawicielami rządów i przedsiębiorstw afrykańskich Grupa Firm Doradczych
Maroney prowadzi aktywną współpracę w zakresie wymiany gospodarczej z
wybranymi krajami Afryki. Podpisany list intencyjny pomiędzy Biomass Energy Project
S.A. a Maroney sp. z o.o. sp. k. dotyczy nawiązana współpracy mającej na celu
zakładanie plantacji roślin energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
miskanta olbrzymiego, na terenie wybranych państw Afryki oraz uprawę gruntów
pod te cele. W ramach współpracy objętej zakresem listu intencyjnego przewidziana
jest także możliwość sprzedaży sadzonek miskanta olbrzymiego oraz biomasy do
spalania w instalacjach na terenie Afryki.
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Dnia 18 grudnia 2013 roku Spółka złożyła wniosek do Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., o przeniesienie Biomass Energy Project S.A. (BEP)
do systemu notowań ciągłych w ramach rynku NewConnect.
Dnia 2 stycznia 2014 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę, w ramach której
Biomass Energy Project S.A. dokonał sprzedaży 5 500 000,00 szt. sadzonek miskanta
olbrzymiego za kwotę 2 475 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt
pięć tysięcy złotych 00/100) netto plus należny podatek VAT.
Dnia 26 lutego 2014 roku podpisano list intencyjny z firmą Jan J. Biedak DBA PL-US
Technologies z siedzibą przy 74 Pease Ave., Verona, NJ 07044, USA w sprawie
nawiązana współpracy mającej na celu implementację rozwiązań Ekologicznej
Elektrociepłowni na paliwo alternatywne, wykorzystującej Technologię D4 (hydropyroliza) firmy D4 Energy Group, na obszarze Polski. Potencjałem współpracy objęta
jest także modyfikacja wyżej opisanej technologii. Nawiązanie wyżej opisanej
współpracy jest elementem systematycznie wdrażanej polityki rozwoju Biomass
Energy Project S.A., której jednym z kluczowych czynników jest dostarczenie produktu
opartego w swojej najszerszej wersji na zamkniętym cyklu produkcji energii
elektrycznej, co uwzględnia przygotowanie i pielęgnacje upraw, przygotowanie i
sprzedaż sadzonek roślin energetycznych, dostarczanie biomasy, ze szczególnym
uwzględnieniem miskanta olbrzymiego, oraz sprzedaż energii elektrycznej.
Przedstawiona polityka produktowa jest elementem rozbudowanej strategii, która
zostanie przedstawiona przez Emitenta w oddzielnym dokumencie, a która jest już
przedmiotem rozmów handlowych z kontrahentami.
Od dnia 13 marca 2014 r. akcje spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S.A., oznaczone
kodem "PLBMSEP00011", notowane są w systemie notowań ciągłych, zgodnie z
uchwałą nr 267/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
dnia 7 marca 2014 r. podjętą na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu.
Dnia 17 marca 2014 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę ramową o współpracy
z odbiorcą polskim, której przedmiotem jest cykliczna dostawa biomasy do nowo
powstających zakładów odbiorcy oraz ewentualna współpraca w zakresie
dystrybucji produkowanego w tych zakładach nawozu, a także otrzymał podpisaną
umowę o współpracy przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych z
Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z
siedzibą w Bydgoszczy. Celem umowy jest rozwój segmentu usług
biotechnologicznych Emitenta.
W dniu 24.03.2014 Spółka otrzymała podpisaną drugą umowę o współpracy przy
prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych z Uniwersytetem TechnologicznoPrzyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy. Celem
umowy jest rozwój segmentu produktów in vitro, oraz usług wzbogacania gleb.
Dodatkowo umowa reguluje również kwestie projektowania, realizacji i koordynacji
wspólnych przedsięwzięć w tym organizacji konferencji i seminariów, a także
prowadzenia praktyk studenckich.
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Dnia 27.03.2014 Spółka otrzymała podpisaną umowę, w ramach której Biomass
Energy Project S.A. dokonał sprzedaży 4 000 000,00 szt. sadzonek miskanta
olbrzymiego za kwotę 400 000,00 EUR (słownie: czterysta tysięcy euro 00/100).
Odbiorcą była firma brytyjska.
W dniu 02.04.2014 otrzymano podpisaną umowę o współpracy z Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu. Celem umowy jest wsparcie innowacyjności
i zwiększenie potencjału prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowo umowa reguluje
również kwestie projektowania, realizacji i koordynacji wspólnych przedsięwzięć w
tym organizacji konferencji i seminariów, a także prowadzenia praktyk studenckich i
staży naukowych. Przedmiotem umowy jest także organizacja współpracy uczelni z
podmiotami rynku kapitałowego.
W dniu 22.04.2014 otrzymano podpisaną umowę z Akademią Nauk Ukrainy,
Instytutem Technologii Żywności i Genetyki o współpracy w zakresie badań i
udoskonalania charakterystyki roślin perspektywicznych w kontekście ich
praktycznego zastosowania w zakresie produkcji bioenergii i biopaliw, w tym
bioetanolu i biogazu. Celem umowy jest rozwój segmentu usług energetycznych
Emitenta.
18 czerwca 2014 roku Zarząd Emitenta, na podstawie statutowego upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podjął
uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic
określonych w § 12 ustępach 5 i następnych Statutu w ramach kapitału docelowego
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Dnia 09.07.2014 Emitent otrzymał odpis aktu notarialnego potwierdzający fakt
zakupu przez Biomass Energy Project S.A. prawa użytkowania wieczystego 1,0237 ha
gruntu wraz z własnością usytuowanych na tym gruncie budynków, budowli i
urządzeń.
17 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Emitenta podjęło
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, C i D, a także
dematerializacji akcji serii A, C i D, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich
niezbędnych czynności w powyższym zakresie.
W dniu 12.11.2014 Spółka otrzymała podpisany list intencyjny o współpracy
dotyczącej uruchomienia, na wyspie Seram w Indonezji, Laboratorium
Przemysłowego Mikrorozmnażania Roślin (in vitro) do wytwarzania sadzonek czterech
gatunków roślin. List intencyjny został podpisany z firmą PT TANI ENERGI LESTARI.
Wartość transakcji związanej z podpisanym listem intencyjnym to ok. 2,0 mln USD.
Nawiązanie współpracy było efektem systematycznego zwiększania zaangażowania
firmy Biomass Energy Project S.A. na rynkach zagranicznych, w tym w Indonezji.
Istotną informacją jest także fakt, że Emitent jest uczestnikiem konsorcjum firm

Strona 74 z 117

.

polskich, które dynamicznie realizują strategię zwiększania skali współpracy z krajami
Azji Południowo-Wschodniej, a w szczególności z Indonezją.
W dniu 09.12.2014 Spółka podpisała umowę o współpracy dotyczącej
uruchomienia, na wyspie Seram w Indonezji, Laboratorium Przemysłowego
Mikrorozmnażania Roślin (in vitro) do wytwarzania sadzonek czterech gatunków
roślin. Umowa w tym zakresie jest kontynuacją procesu, którego efektem było
wcześniej komunikowane inwestorom podpisanie listu intencyjnego (RB 37/2014).
Umowę podpisano z firmą PT TANI ENERGI LESTARI.
W dniu 12.12.2014 Emitent podpisał umowę z ASIA FINANCE DEVELOPMENT LLC,
o współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia i wybudowania w
Piru/Seram/Indonezja Laboratorium Przemysłowego Mikrorozmnażania Roślin dla
produkcji sadzonek roślin energetycznych związanych z budową bio-elektrowni o
mocy 6 MW oraz energii chłodzenia o mocy około 6,0 MW. Istotą tego kontraktu
było nawiązanie współpracy z silnym partnerem zagranicznym, dysponującym
znacznym potencjałem logistyczno-inwestycyjnym w regionie azjatyckim.
W dniu 18.12.2014 podpisano kontrakt z ASIA FINANCE DEVELOPMENT LLC, który jest
Wykonawcą umowy. Jej zakres obejmuje prace dotyczące adaptacji technologii,
koniecznych modyfikacji, dostawy, montażu, oraz nadzoru nad uruchomieniem
Laboratorium Przemysłowego Mikrorozmnażania Roślin dla plantacji roślin
energetycznych dostarczających biomasę rolną dla celu produkcji w instalacji bioelektrowni. Wartość umowy, zgodnie ze szczegółowymi zasadami rozliczenia
zawartymi w jej treści, wynosi 1,460 mln USD (słownie: milion czterysta sześćdziesiąt
00/100 USD).
W dniu 29.12.2014 podpisano kontrakt z odbiorcą zagranicznym. Przedmiotem
umowy była sprzedaż 3,5 mln sadzonek miskanta olbrzymiego po cenie 0,15 USD za
sztukę. W związku z powyższym sumaryczna wartość podpisanej umowy wynosi
525.000 USD (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 USD).
W dniu 15.01.2015 podpisano, z firmą REGAL MINING z Rwandy, list intencyjny o
współpracy dotyczącej wdrożenia projektu "Bioenergy Sources" w Afryce
Wschodniej. Kluczowym aspektem podpisanego listu jest kooperacja w zakresie
wykorzystania posiadanych i rozwijanych przez Biomass Energy Project S.A.
technologii oraz narzędzi uprawy roślin energetycznych. Nawiązanie współpracy jest
efektem systematycznego zwiększania zaangażowania firmy Biomass Energy Project
S.A. na rynkach zagranicznych, w tym na rynkach afrykańskich.
W dniu 09.03.2015 r. podpisano, z firmą 01CYBERATON S.A., aneks do umowy
dzierżawy gruntów rolnych z dnia 22.04.2014 r. Z punktu widzenia akcjonariuszy
Biomass Energy Project S.A. istotnym zapisem zawartym w aneksie (zmiana
dotycząca § 3 umowy) jest zmiana okresu dzierżawy opisywanych gruntów na czas
określony do 09.03.2035 r. Tym samym okres dzierżawy wymienionych gruntów uległ
znacznemu wydłużeniu z okresu 3 lat (liczonych od momentu podpisania pierwotnej
umowy) do 20 lat (liczonych od momentu podpisania aneksu).
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W dniu 10.03.2015 r. podpisano, z firmą polską, umowę dotyczącą przygotowania
ziemi, ogrodzenia terenu, dokonania nasadzeń celowo sprowadzonych z zagranicy
unikalnych gatunków drzew, o szczególnych właściwościach komercyjnych. Wartość
umowy to 860 000,00 PLN (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Pielęgnacja upraw w kolejnych okresach, w tym szczegóły dotyczące rozliczenia
dotyczących jej prac zostaną w opisane w stosownym aneksie do umowy. Z punktu
widzenia akcjonariuszy istotną informacją jest także fakt, że tym samym Biomass
Energy Project S.A. rozszerzył swoją ofertę o wprowadzenie na rynek polski roślin
mających zastosowanie komercyjne, ale pozaenergetyczne. Ze względu na
niepowtarzalność zastosowanych rozwiązań i nasadzanego gatunku zleceniodawca
ograniczył możliwość publikacji nazwy sprowadzonego gatunku rośliny.
Z dniem 26.03.2015, w związku z systematycznym dążeniem do dywersyfikacji źródeł
przychodów Emitenta opartych na innowacyjnej działalności Spółki, szczególnie tej
prowadzonej w obszarze rynku roślin energetycznych, odnawialnych źródeł energii i
rozwiązań biotechnologicznych, do oferty Emitenta wprowadzono kolejny produkt
wytwarzany na bazie biomasy z miskanta olbrzymiego. W efekcie prowadzonych
badań i doświadczeń opracowano technologię wytwarzania nowego rodzaju
ekologicznego pelletu dla zwierząt domowych. Opisywany produkt cechuje się
doskonałymi własnościach absorpcyjnymi. Pellet ten jest też czysty ekologicznie i
biodegradowalny . Klienci otrzymają też możliwość zakupu nietypowych rozwiązań
ułatwiających efektywne wykorzystanie pelletu. Badania rynkowe przeprowadzone
w Europie wskazują na duże zapotrzebowanie klientów końcowych na tego typu
rozwiązania.
Z dniem 21.04.2015 r. weszły w życie postanowienia umowy inwestorskiej pomiędzy
Emitentem a Fluid Środa Śląska sp. z o.o., w ramach której Biomass Energy Project
S.A. obejmie 5.400 udziałów Fluid Środa Śląska sp. z o.o. stanowiących 24,1 % udziału
w kapitale zakładowym Fluid Środa Śląska Sp. z o.o. Fluid Środa Śląska Sp. z o.o. to
firma specjalizująca się w technologiach produkcji biowęgla oraz w produkcji
nawozów na bazie biowęgla. Ta ostatnia technologia został doceniona przez
ekspertów Unii Europejskiej dotacją w kwocie 23,999 mln zł.
W dniu 12.05.2015 r. podpisano kolejną umowę dotyczącą przygotowania ziemi,
ogrodzenia terenu, dokonania nasadzeń celowo sprowadzonych z zagranicy
unikalnych gatunków drzew, o szczególnych właściwościach komercyjnych.
Sumaryczna wartość wspomnianej umowy z 12.05.2015 r. to 725 000,00 PLN (słownie:
siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Ze względu na
niepowtarzalność zastosowanych rozwiązań i nasadzanego gatunku zleceniodawca
ograniczył możliwość publikacji nazwy sprowadzonego gatunku rośliny.
Dnia 11 sierpnia 2015 roku Emitent poinformował, że na obszarze 10 ha Spółka
przeprowadzi inwestycję we własną plantację drzew szybkorosnących - Paulowni.
Inwestycja zostanie przeprowadzona w oparciu o posiadany materiał
nasadzeniowy. W kolejnych okresach Emitent będzie systematycznie zwiększał
obszar objęty plantacjami własnymi tego drzewa.
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Dnia 7 września 2015 roku Emitent poinformował, że w związku ze znacznym
zainteresowaniem ofertą Spółki utworzono dwa nowe oddziały Emitenta. Są one
zlokalizowane w miejscowości Lubasz (woj. wielkopolskie) i w miejscowości Stępina
(woj. podkarpackie).
Dnia 28 września 2015 roku Spółka przekazała informację, że Spółka otrzymała grant
dla firm starających się o dotacje z Programu Europejskiego Horyzont 2020
(bezpośrednie dofinansowanie z Komisji Europejskiej). Emitent ubiega się w Komisji
Europejskiej o dotację na rozbudowę innowacyjnej technologii Mobilnego
Laboratorium Mikronamnażania roślin. Wysokość przyznanego grantu to 46 400,00 zł.
Zgodnie z komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
dnia 28 września 2015 roku Emitent został zakwalifikowany do segmentu NC LEAD.
Dnia 29.09.2015 Spółka otrzymała podpisaną umowę ramową zawartą z klientem Nieruchomościowym Funduszem Gwarancyjnym Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest
zakładanie plantacji Paulowni na rzecz klienta i ich pielęgnacja.
Dnia 22.10.2015 Spółka zawarła z Eco Investment Group Ltd umowę ramową o
współpracy w zakresie oferowania produktów inwestycyjnych, opartych na
plantacjach drzew szybkorosnących, na terenie Wielkiej Brytanii.
Dnia 27 października 2015 roku Spółka poinformowała, że dokonano nasadzeń na
plantacjach Paulowni na łącznej powierzchni 28 ha wykonanych w związku z
umowami z dnia 10.03.2015 roku (RB 8/2015) i z dnia 29.09.2015 roku (RB 30/2015).
Klienci nie zgłosili zastrzeżeń do wykonanych prac. Zapłata za realizację kontraktów
wpłynęła na konto Spółki zgodnie z zakresem rozliczeń przewidzianym w wyżej
wymienionych umowach.
Dnia 12.11.2015 Spółka zawarła, z Krajowym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji
Rolniczych oraz z Fundacją „Nowoczesny Rolnik Polski”, umowę handlową
dotyczącą uprawy drzew szybkorosnących - Paulowni. W ramach zawartej umowy
KZRKiOR wprowadzi do dystrybucji ofertę programu sprzedażowego LOKATY
PLANTACYJNEJ - PAULOWNIA. Celem programu jest sprzedaż produktów i usług
realizowana w specjalnej ofercie dla rolników, członków Związków Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych oraz organizacji i grup społecznych działających na rzecz
polskiej wsi i środowisk wiejskich. LOKATA PLANTACYJNA – PAULOWNIA polegająca
na uprawie drzew PAULOWNIA, ma stanowić uzupełnienie produktu gospodarstwa
rolnego o element nadzwyczaj rentownej uprawy wysokiej jakości drzew
szybkorosnących.
W 2016 roku Emitent rozpoczął realizację pilotażowego projektu rekultywacyjnego
terenów poprzemysłowych. Prace były prowadzone na zlecenie firmy CG Trans Sp. z
o.o. i obejmowały pełną rekultywację terenu po wyeksploatowanej kopalni żwiru.
Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki jest to pierwsze przedsięwzięcie w Polsce
polegające na intensywnej uprawie drzew na terenach kopalnianych. Dokonane
zostanie nasadzenie drzew paulowni na dedykowanym i specjalnie przygotowanym
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podłożu. Biomass Energy Project S.A. dostarczy również system nawadniania.
Opisany w niniejszym raporcie pilotażowy projekt rekultywacyjny ma być pierwszym z
serii projektów tego typu, które Spółka ma realizować w kilku miejscach w Polsce i na
które wpłynęły już do Spółki wstępne zamówienia. Prace w ramach tego projektu
rozpoczęto w II kwartale 2016 r. Inwestor dokonał wstępnych rozliczeń zgodnych z
harmonogramem płatności.
W maju 2016 roku na zlecenie klienta Kiri Biomass Sp.z o.o. z siedzibą w Pturku, Emitent
rozpoczął realizację prac na 25 hektarowej plantacji produkcyjnej paulowni.
Inwestor dokonał wstępnych rozliczeń zgodnych z harmonogramem płatności.
W dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło
uchwałę nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F, a także
dematerializacji akcji serii F, oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich
niezbędnych czynności w powyższym zakresie.
W lipcu 2016 roku zakończono prace na plantacji produkcyjnej paulowni zlecone
przez Kiri Biomass Sp. z o.o. z siedzibą w Pturku. Emitent na obszarze 25 hektarowej
plantacji dokonał nasadzenia 12000 sadzonek drzew. Zgodnie z harmonogramem
płatności Emitent oczekuje na ostateczne rozliczenie zlecenia. To druga plantacja
założona na zlecenie ww. klienta.
W dniu 14. października 2016 roku podpisał z firmą Black Pearl S.A. porozumienie w
sprawie współpracy przy procesie badawczym i wdrożeniu technologii wzdłużnego
rozdrabniania drewna. Na mocy podpisanego dokumentu, Black Pearl S.A. zajmie
się finansowaniem części własnej kosztów zakupu technologii i organizacji budowy
urządzenia
do wzdłużnego rozdrabniania
drewna. Docelowa
wartość
przedsięwzięcia zostanie opublikowana osobnym raportem, po zakończeniu analizy
finansowej. Informacja zostaje przekazana ze względu na wartość minimalną
Projektu, która już na etapie badawczym przekracza wartość kapitału zakładowego
Emitenta i wynosi nie mniej niż 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

14.2. Działalność prowadzona przez Emitenta
Biomass Energy Project S.A. rozpoczęła działalność w maju 2011 roku. Działalność
początkowa oparta była niemal wyłącznie na uprawie miskanta olbrzymiego.
Roślina ta nadal pełni bardzo ważną rolę w grupie produktów Emitenta, ale oferta
Spółki została w ciągu ostatnich lat mocno rozbudowana. W tym kontekście należy
podkreślić rosnące znaczenie wprowadzenia do oferty produktowej sadzonek drzew
szybkorosnących Paulowni oraz zakładania plantacji tych drzew. Rozpoczynając
działalność w dziedzinie roślin energetycznych jako producent sadzonek Miskanta,
Emitent w kolejnych etapach rozwoju rozszerzył swoje spektrum aktywności o nowe
produkty i rośliny, które stanowią absolutną nowość na rynku polskim. Połączenie
innowacyjnych biotechnologii ze specjalistycznym rolnictwem pozwoliło na
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stworzenie
pionierskiego projektu zakładania wielkopowierzchniowych plantacji
drzew szybkorosnących i zapewnienia sobie stałych, zgodnych z etyką
ekologicznych źródeł przychodów. Plantacje Paulowni są tym, co łączy wszystkie
wymienione wyżej cechy etycznego, ekologicznego i nieobciążającego środowiska
naturalnego biznesu z uzyskiwaniem sporych zysków.
Odmiana która zaadoptowana została do warunków naszego klimatu jest hybrydą
dwóch naturalnych gatunków Paulowni: Paulowni Tomentosy i Paulowni Fortunei.
Wieloletnie prace prowadzone nad tymi odmianami doprowadziły do powstania
niezwykle wydajnej rośliny, która swoimi parametrami potrafi naprawdę zadziwiać.
Charakteryzuje się odpornością na temperatury od -27 do + 45 stopni Celsjusza i jest
najszybciej rosnącym twardym drzewem na planecie. Surowiec drzewny, którego
przy tym dostarcza jest bardzo wysokiej jakości i wykorzystuje się go w wielu
dziedzinach przemysłu meblarskiego, produkcji materiałów wykończeniowych w
budownictwie, przy produkcji stolarki, szkutnictwie czy produkcji instrumentów
muzycznych. Posiada też cechy predysponujące ją do intensywnych upraw
przemysłowych. Wykształca wysoki, prosty pień i koronę wąskiego typu, która
pozwala na zasadzanie do 40% większej ilości drzew na jednostkę powierzchni w
porównaniu do innych odmian Paulowni. Dojrzałość do ścięcia jako
pełnowartościowy materiał dla pozyskania drewna tartacznego osiąga w okresie 810 lat od zasadzenia i pozwala na uzyskanie w tym czasie do 500 m3 z 1 ha
nasadzeń, przy ich gęstości rzędu 600-650 sadzonek na 1 ha. Paulownia jest drzewem
o wybitnych właściwościach. Pochodzi ona z Azji Południowo - Wschodniej, ale jest z
powodzeniem uprawiana w wielu miejscach na świecie z powodu olbrzymiej
dynamiki wzrostu i jakości uzyskiwanego z niej drewna. Paulownia jest najszybciej
rosnącym twardym drzewem na ziemi. Sprowadzona do Polski przez Biomass Energy
Project S.A. hybrydowa odmiana Paulownia Shan Tong jest rośliną o bardzo dużej
odporności na ekstremalne temperatury. Materiał uzyskiwany z tego drzewa
znajduje szerokie zastosowanie w meblarstwie, budownictwie oraz w innych
gałęziach przemysłu. Drzewa paulowni osiągają w ciągu 8 do 10 lat wielkość
pozwalającą na ich ścinanie, dorastając w tym czasie do wysokości ok. 15 metrów i
uzyskując średnicę ok. 50 centymetrów. Roślina ta znakomicie nadaje się także do
zalesień i zazieleń tworząc w szybkim czasie nowe walory krajobrazowe terenu.
Przyrosty rzędu 1 metra sześciennego w ciągu 10-ciu lat pozwalają na osiągnięcie
niespotykanej gdzie indziej stopy zwrotu z inwestycji tworząc doskonały produkt dla
akcjonariuszy Spółki. Raz założona plantacja Paulowni daje stałe dochody przez
następne 30-40 lat, jako że po ścięciu drzewa te odrastają z istniejącego systemu
korzeniowego w kolejnych przyspieszonych cyklach.
Wymagania glebowe dla tego typu upraw pozwalają na zakładanie plantacji na
ziemiach również gorszej jakości, a nawet zagospodarowanie nieużytków.
Przeciwwskazania do nasadzeń to gleby podmokłe, gliniaste i zakwaszone (pH
poniżej 5).
Drewno Paulowni jest niezwykle lekkie. Jego ciężar właściwy wynosi poniżej 300
kg/m3, cechując się jednocześnie dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Ma
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doskonałe własności izolacyjności termicznej i akustycznej, które pozwalają na
zastosowanie go do produkcji np. stolarki okiennej o unikalnych własnościach
termicznych, możliwych do stosowania w budownictwie domów pasywnych oraz
celem poprawy współczynników energetycznych w budownictwie tradycyjnym. Jest
przy tym materiałem o pięknej strukturze drewna stanowiącym ozdobę budynków i
wnętrz. Posiada przy tym naturalną odporność na wysokie temperatury. Jego
temperatura zapłonu to aż 410 stopni Celsjusza, co w porównaniu do ok. 237 stopni
dla innych popularnych gatunków drewna liściastego czyni go prawdziwym
championem odporności ogniowej.
Biomass Energy Project S.A. założył w ostatnich 2 latach dla swoich klientów
plantacje na obszarze ponad 60 ha i w planach na następny rok ma zakładanie
kolejnych na coraz większych areałach. Emitent sprzedaje sadzonki, prowadzi i
zakłada plantacje, uprawia grunty pod te cele.
W listopadzie 2015 roku Emitent podpisał też umowę z Krajowym Związkiem Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych. Celem współpracy jest propagowanie i sprzedaż
sadzonek tych drzew w szerokiej grupie rolników zrzeszonych w tej organizacji.
Ofertę wyróżnia zarówno opłacalność, jak i unikalność na rynku polskim. We
współpracy z Kółkami Rolniczymi Spółka oferuje sadzonki korzeniowe (dwuletnie),
które dzięki temu, że zostały już raz nasadzone na plantacjach matecznych są
bardzo odporne na działanie środowiska i przymrozki. Wykształcony system
korzeniowy zapewnia szybszy wzrost i rozwój plantacji.
Wszystkim nabywcom sadzonek zapewniane jest wsparcie techniczne, konsultacje,
instruktaż oraz podpisanie umowy kontrakcyjnej na zakup pozyskiwanego drewna w
wyjątkowo atrakcyjnej cenie, przez co rolnicy inwestujący w plantacje uzyskują
pewność zbytu i przyszłych sporych zysków.
Liczyć można też na stałą pomoc ze strony Organizacji w tworzeniu sprzyjającej
temu atmosfery i przychylności wobec tej uprawy, która pozwala przecież na
wykorzystanie wielu nieużytków celem włączenia ich do intensywnej gospodarki
rolnej.
* Obecnie w ramach KZRKiOR funkcjonuje 22,5 tys. Kółek Rolniczych oraz 25,8 tys. Kół
Gospodyń Wiejskich, które zrzeszają :
•
•
•
•
•

1 106 tys. członków Kółek Rolniczych, w tym 857 tys. członków Kół Gospodyń
Wiejskich,
49 Regionalnych i Wojewódzkich Związków Rolników KiOR,
1703 Gminne Związki Rolników KiOR,
997 Spółdzielnie Kółek Rolniczych,
około 3000 zespołów ludowych.
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Emitent dywersyfikuje i stale rozszerza zakres swojej oferty. Oprócz sektora biomasy
związanego z miskantem, oraz zwiększaniem bazy produkcyjnej dla plantacji drzew
Paulowni, dzięki którym dynamika rozwoju Emitenta powinna się utrzymać, Spółka
wprowadza inne produkty dzięki którym powinna osiągać przychody w kolejnych
segmentach rynku.
W ostatnim czasie w ramach segmentu pozostałych usług rolniczych - po trzcinie
laskowej i jatrofie – do rodziny produktów rolniczych Emitenta dołączyła Paulownia i
kolejne rośliny wieloletnie, takie jak jagody Goji. W kontekście przychodów Spółki w
perspektywie najbliższych okresów będą one w stanie rywalizować z miskantem
olbrzymim
(segment
miskanta
olbrzymiego
i
roślin
energetycznych).
W nadchodzących okresach kolejne areały terenu będą systematycznie obsadzane
Paulownią. Niezależnie Spółka oferuje, tak jak w przypadku pozostałych roślin, swoje
usługi jako operator plantacji dla zewnętrznych podmiotów.
Do sprzedaży wprowadzono także oprócz sadzonek Paulowni wspomniane sadzonki
jagód Goji. Jest to uprawa o bardzo dużych perspektywach osiągania wysokich
zysków.
Jagody goji (kolcowoju chińskiego) mają wyjątkowe właściwości zdrowotne oraz
bardzo silne działanie antyoksydacyjne. Wzmacniają system immunologiczny,
chronią i oczyszczają wątrobę oraz poprawiają wzrok. Do innych ich właściwości
należy normalizowanie ciśnienia krwi, wspomaganie układu sercowo-naczyniowego
oraz dobre efekty przy leczeniu przeziębień, grypy i innych chorób wirusowych.
Znane są jako owoce wiecznej młodości, stosowane jako element wzbogacający
dietę i w profilaktyce wielu chorób. Oferowane przez Emitenta sadzonki
charakteryzują się szybkimi przyrostami, wysoką wydajnością i doskonałą jakością
owoców.
Jagody te klasyfikowane są w kategorii tak zwanej Superfood – Super żywności o
własnościach nie tylko odżywczych, ale i leczniczych. Na rynkach europejskich
występuje przede wszystkim w postaci suszonych owoców sprowadzanych głównie z
Chin. Owoce świeże ze względów logistycznych nie są z tego kierunku sprowadzane.
Produkowane na plantacjach w warunkach europejskich pozwalają skutecznie
konkurować z suszonymi, poprzez zdecydowanie lepszą jakość i zawartość substancji
czynnych decydujących o jej własnościach zdrowotnych.
Plantacje jagód Goji osiągają swoją dojrzałość po okresie 3 lat i owocują przez
kolejne kilkanaście lat. Zbiory z 1 ha to ok. 3 ton owoców. Stosuje się obsadę ok.
1500-2000 sadzonek na 1 ha. Roślina dobrze znosi warunki klimatyczne panujące w
Polsce i znosi temperatury od -25 do +40 stopni Celsjusza. Wymagania glebowe ma
zbliżone do drzew Paulowni.
Równocześnie Emitent rozwija także segment technologiczny. W ostatnich okresach
do oferty Spółki wprowadzone zostało innowacyjne rozwiązanie - Mobilne
Laboratorium Mikronamnażania Roślin. Laboratorium ma modułową budowę i
wyposażone jest w najnowocześniejsze urządzenia zapewniające najwyższy standard
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pracy i efektywność w zakresie klonowania roślin. Technologia dostosowana jest do
pracy w każdych praktycznie warunkach klimatycznych i terenowych, również w
miejscach pobawionych dostępu do pełnej infrastruktury technicznej.
Modułowość zapewnia możliwość dostosowania laboratorium do potrzeb
określonego klienta i szybką realizację zamówień. Biomass Energy Project S.A. oferuje
realizację obiektów w systemie pełnej funkcjonalności i ich instalację oraz
uruchomienie na miejscu w ciągu zaledwie kilku dni od dostawy, jak również
dostawę pojedynczych elementów laboratorium takich jak:
•

Komory wzrostowe (fitrony) oraz regały inkubacyjne,

•
•

Moduły z komorami laminarnymi do szczepienia roślin,
Moduły do sterylizacji i przygotowania pożywek,

•

Stacje uzdatniania wody i moduły sterujące.

Technologia ta wzbudziła już znaczne zainteresowanie na rynkach zagranicznych,
szczególnie azjatyckich oraz arabskich. Podpisano pierwszy list intencyjny,
z indonezyjską firmą PT TANI ENERGI LESTARI, o współpracy (szacowana wartość 2,0
mln USD) w uruchomieniu laboratorium na wyspie Seram w Indonezji. W tym
wypadku celem będzie wytwarzanie sadzonek czterech gatunków roślin. Spółka
otrzymuje kolejne zapytania ofertowe w tym zakresie. Biomass Energy Project S.A.
otrzymał też grant, w wysokości 46 400,00 zł na działania związane z rozbudową
innowacyjnej technologii Mobilnego Laboratorium Mikronamnażania roślin, dla firm
starających się o dotacje z Programu Europejskiego Horyzont 2020 (bezpośrednie
dofinansowanie z Komisji Europejskiej).
Dnia 14.10.2016 r. Emitent poinformował o rozpoczęciu znaczącej współpracy
gospodarczej Biomass Energy Project S.A. polegającej na kooperacji w procesie
inwestycyjnym. Zarząd Spółki podpisał z firmą Black Pearl S.A. porozumienie w
sprawie współpracy przy procesie badawczym i wdrożeniu technologii wzdłużnego
rozdrabniania drewna.
Na mocy podpisanego dokumentu, Black Pearl S.A. zajmie się finansowaniem części
własnej kosztów zakupu technologii i organizacji budowy urządzenia do wzdłużnego
rozdrabniania drewna. Docelowa wartość przedsięwzięcia zostanie opublikowana
osobnym raportem, po zakończeniu analizy finansowej , ale wartość minimalna
Projektu, już na etapie badawczym przekracza wartość kapitału zakładowego
Emitenta i wynosi nie mniej niż 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
Technologie te umożliwiać mają przerób surowców będących odpadem w
procesach przeróbki drewna i produkcję na ich bazie pełnowartościowego produktu
z grupy materiałów drzewnych. W perspektywie najbliższych lat segment ten stać się
może znaczącym źródłem przychodów dla Emitenta.
W zakresie segmentu biomasy kluczowe jest przedstawienie ogromnej szansy, jaka
rysuje się przed Emitentem. Roczny światowy techniczny potencjał biomasy wynosi
około 600 EJ (Eksadżuli). Powstająca rocznie na lądzie jej ilość, to ekwiwalent 120 mld
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ton węgla kamiennego, co kilkakrotnie przekracza zapotrzebowanie świata na
energię. Z tego potencjału, jak dotąd, zaledwie niewielka część wykorzystywana jest
w sposób celowy. Głównym kierunkiem jej wykorzystania pozostaje produkcja
żywności, a kolejnymi zastosowaniami jest produkcja papieru i włókien.
Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych dzięki wykorzystaniu nowych
technologii stale się zwiększa. Wydobycie węgla, ropy i gazu wyczerpuje w sposób
nieodwracalny ich zasoby i nosi za sobą potężne koszty, ponoszone przez
poszczególne społeczeństwa. Wykorzystanie biomasy jako zamiennika tradycyjnych
nośników energii, pozwala ograniczyć wszystkie te obciążenia do minimum.
Potencjał jej produkcji w Polsce to dziesiątki milionów ton, z których wytwarzać
można znaczną część potrzebnej nam energii elektrycznej i ciepła. Użycie do tego
celu gleb gorszej jakości i nieużytków pozwala uzyskać znaczną samowystarczalność
energetyczną i tworzyć nowe miejsca pracy, szczególnie w regionach o dużej skali
bezrobocia. Sytuacja geopolityczna na świecie oraz podpisane porozumienia
klimatyczne również wpływają na wzrost zainteresowania ofertą sektora OZE.
W dłuższej perspektywie pozwala to liczyć na stały rozwój tego sektora na świecie
Biomass Energy Project S.A. prowadzi we współpracy z firmą PT KEPULAVAN ENERGI
LESTARI prace nad zakładaniem plantacji roślin energetycznych na terenie Indonezji,
ze szczególnym uwzględnieniem miskanta olbrzymiego. W ostatnim czasie podpisał
też między innymi list intencyjny dotyczący współpracy z rwandyjską firmą REGAL
MINING LTD. Pozwala to liczyć na osiąganie przychodów w tym segmencie na
rynkach międzynarodowych i realizację eksportu.
W ramach rozwoju nowych rodzajów aktywności gospodarczej Spółka ogłosiła
rozpoczęcie nowej działalności w segmencie pojazdów elektrycznych. W dniu
23.02.2017 r. Zarząd Spólki podjął uchwałę o wejściu w nowy istotny dla Biomass
Energy Project S.A. obszar działalności polegający na hurtowej i detalicznej
sprzedaży rowerów i skuterów elektrycznych. W pierwszej fazie działalności wyżej
wymienione środki transportu będą sprowadzane z rynku azjatyckiego i
dystrybuowane na rynku polskim.
Rozwój branży pojazdów elektrycznych na świecie w ostatnim okresie nabiera
zdecydowanej dynamiki. Wiele firm działających w zakresie wytwarzania pojazdów
mechanicznych wzbogaca swoją ofertę o pojazdy hybrydowe i elektryczne.
Również Polska staje się dla tego typu pojazdów dobrym i rosnącym rynkiem zbytu.
W ramach nowej działalności Spółka proponuje dostawy tego typu produktów z
rynku azjatyckiego, który jest niekwestionowanym liderem w branży. Ekologiczne
skutery i rowery elektryczne, odznaczające się estetycznym wzornictwem,
funkcjonalnością oraz ekonomicznością mają szansę stać się popularnym produktem
poszukiwanym przez klientów w kraju i na terenie Unii Europejskiej. W ofercie Spółki
występuje kilka nowoczesnych i starannie wykonanych modeli hybrydowych, wśród
których znajdują się rowery elektryczne, a także ich wersje składane. Ponadto,
proponowane są także skutery elektryczne, o unikalnym designie oraz 100% redukcji
spalin.
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Spółka podpisała umowę o współpracy z polską firmą posiadającą własną sieć
dystrybucyjną, która ma swoje soddziały w Warszawie i Łodzi, a partnerskie punkty
serwisowe na terenie całego kraju. Jest ona odbiorcą tych produktów w Polsce.
Dostawy są realizowane na podstawie składanych przez nią konkretnych zamówień.
Cechy oferowanych produktów to między innymi:
•
•

•

•
•

ciche podróżowanie (nie ma „pracującego” silnika spalinowego, więc nie ma
hałasu);
czystość i prostota konstrukcji - skuter nie posiada rozrusznika, rury
wydechowej, tłoków, pierścieni, nie wymaga wymiany oleju, pasków
napędowych, sprzęgła, rolek wariatora przez co charakteryzuje się on
bezusterkowością;;
ekononiczność - elektryczny skuter ma niskie koszty eksploatacji (potrzeba
około 2 zł na każde 100 kilometrów; pełne ładowanie akumulatora wystarcza
na 100 kilometrow jazdy). Możliwa jest integracja ze smartfonem dzięki
specjalnej aplikacji umożliwiajacej zarządzanie skuterem
z poziomu
smartfona;
lekkość konstrukcji - elektryczny skuter jest ok. 50% lżejszy od tradycyjnego
skutera. Łatwiej nim kierować i parkować;
ekologiczność - skuter nie generuje spalin, dwutlenku węgla, ani hałasu.

Rower z silnikiem elektrycznym to rozwiązanie nie tylko przyjazne dla środowiska, ale
także zachęcające do aktywności fizycznej. Wykorzystywanie przez rowery z
napędem elektrycznym tak zwanej „czystej energii” jest szansą na zmianę jakości
powietrza w miastach, a samo wybranie pojazdu ekologicznego, okazją do
poprawienia poziomu mobilności na drogach. Sukces działań proekologicznych
uzależniony jest od postaw zbiorowych, które w przypadku transportu można jednak
uzyskać jedynie za sprawą indywidualnych kroków. I właśnie rowery z silnikiem mają
być sposobem na ich skuteczne wdrażanie. Są one przeznaczone praktycznie dla
każdego:
•

•

•

•

dla miłośników jazdy na dwóch kółkach, którzy chcieliby wybierać rower
częściej oraz odwiedzać miejsca i pokonywać trasy, które ze względu na swą
długość lub trudny podjazd były do tej pory dla nich dużym wyzwaniem;
dla osób, które traktują jazdę na rowerze jako zajęcie rekreacyjne, a ze
względu na konieczność zwiększonego wysiłku lub długość pokonywanej
trasy na co dzień decydują się na inne formy transportu;
dla każdego, kto ceni sobie aktywność fizyczną oraz lubi przebywać na
świeżym powietrzu, a pojazd z napędem elektrycznym mógłby być dla niego
pewnym urozmaiceniem tradycyjnej jazdy oraz możliwością aktywnego
spędzania czasu z całą rodziną;
dla wszystkich osób, które nie mają zbyt dobrej kondycji fizycznej, są starsze
lub nie są w pełni sprawne – pojazd z silnikiem elektrycznym umożliwia
pokonywanie barier poprzez spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny
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oraz zmniejszenie wysiłku potrzebnego do przejechania dłuższych i bardziej
wymagających tras.
Rower z napędem elektrycznym to pojazd, który nie wyklucza wiekowo ani
kondycyjnie oraz daje większe możliwości niż tradycyjny dwukołowiec.
Konkurencyjność produktów:
Skuter elektryczny a skuter spalinowy. W porównaniach lepiej wypada skuter
elektryczny niż skuter spalinowy. Ten elektryczny zużywa 2.5 kWh na 100 kilometrów, a
spalinowy spala 3-4 litry na 100 kilometrów. W związku z tym koszt użytkowania
skutera elektrycznego jest niższy niż skutera spalinowego. W skuterach elektrycznych
stosuje się akumulatory żelowe albo litowo - jonowe. Koszt przejazdu 100 km to
niecałe 2 złote , a koszt samego skutera elektrycznego jest porównywalny i niższy od
spalinowego.
Konkurencyjność cenowa w porównaniu z innymi podobnymi produktami stawia
Spółkę w korzystnej sytuacji. Dostawy realizowane są bezpośrednio od solidnych i
sprawdzonych chińskich producentów a produkty posiadają wszelkie certyfikaty
dopuszczające je na rynek europejski.
Koszt roweru elektrycznego jest wyższy o około 50% od porównywalnego
tradycyjnego roweru bez napędu elektrycznego. Jest to nowy, stale rosnący
segment rynku i wolumen sprzedaży na rynku europejskim przekracza kilkaset tysięcy
sztuk rocznie.
Rowery i skutery elektryczne produkowane w Europie są zdecydowanie droższe od
oferowanych przez Spółkę, podobnie jak rozpoczynających takową produkcję
polskich producentów.
Jakościowo są to produkty porównywalne, gdyż szereg europejskich i krajowych
producentów używa komponentów i elementów napędu pochodzących z Azji w
tym głównie Chin.

Jednocześnie, należy wskzać, iż ten segment działanosci Spólki nie generuje dla niej
żadnych dodatkowych ryzyk związanych z jej prowadzeniem. Spółka ogranicza
bowiem ryzyka biznesowe związane z tą działalnością rozpoczynając jej
prowadzenie od dostaw realizowanych pod konkretne zamówienia pochodzące od
dużych odbiorców. Realizowane dostawy mają zatem, w dacie składania zamówień
konkretnego nabywcę posiadającego własną sieć dystrybucji i sieć serwisową, przez
co Spółka nie ponosi kosztów budowy i utrzymywania takich sieci. Spólka eliminuje
tez w ten sposób konieczność tworzenia zapasów magazynowych, które
blokowałyby środki obrotowe i mogłyby stwarzać ryzyko finansowe w wypadku
słabszej sprzedaży.
Kolejne elementy strategii Emitenta na lata 2016 - 2019 to:
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W najbliższych okresach w związku z realizacją długoterminowej strategii Emitenta i w
ramach wprowadzenia
na rynek unikalnego Mobilnego Laboratorium
Mikronamnażania Roślin, Biomass Energy Project S.A. zamierza istotnie zwiększyć
przychody z tego segmentu działalności. Nawiązano już współpracę dotyczącą
wykorzystania tego produktu na rynku indonezyjskim. Kolejne kontrakty handlowe i
umowy partnerskie są obecnie tematem negocjacji.
W związku z systematycznym dążeniem do dywersyfikacji źródeł przychodów
Emitenta opartych na innowacyjnej działalności Spółki i w efekcie prowadzonych
badań, opracowano również technologię wytwarzania nowego rodzaju
ekologicznego pelletu dla zwierząt domowych. Opisywany produkt cechuje się
doskonałymi własnościach absorpcyjnymi. Pellet ten jest też czysty ekologicznie i
biodegradowalny. Klienci otrzymają też możliwość zakupu nietypowych rozwiązań
ułatwiających efektywne wykorzystanie pelletu. Badania rynkowe przeprowadzone
w Europie wskazują na duże zapotrzebowanie klientów końcowych na tego typu
rozwiązania. Opisywany produkt pozwala też na rozpoczęcie dystrybucji w nowym
kanale sprzedaży tj. w sieciach handlowych.
Spółka prowadzi też badania i prace w zakresie opracowania innowacyjnych
mieszanek podłoży ogrodniczych i metod ich wytwarzania.
Strategia Biomass Energy Project S.A. (BEP) na lata 2017-2019
Spółka w ramach planowanego zwiększania dynamiki rozwoju w kolejnych okresach
prowadzi działania mające na celu uzyskanie większej uniwersalności oferty,
zwiększania gamy produktowej. Znaczenie strategiczne będzie miało wykorzystanie
potencjału drzew szybko rosnących. BEP zamierza prowadzić politykę intensywnego
inwestowania w rozwój plantacji Paulowni i innych roślin wieloletnich. Kolejnym
istotnym obszarem biznesowym działalności Emitenta pozostaje sektor produkcji
energii odnawialnej. Zamierzeniem Spółki jest wdrożenie i systematyczna poprawa
procesu technologicznego polegającego na zamknięcia cyklu produkcji energii
elektrycznej - od produkcji sadzonek roślin energetycznych, poprzez plantacje
produkcyjne biomasy do zakładów przerobu i wytwarzania z niej energii. Należy
podkreślić, że dynamiczny rozwój nowych rynków zbytu dla Spółki, w związku ze
swoją specyfiką, wymaga od nas dostosowania strategii działania do występujących
na tych rynkach uwarunkowań. Spotykamy się na nich z zadaniami
zagospodarowania ogromnych terenów, które wykorzystywane mają być pod
szereg upraw wymagających różnorodności kultur roślinnych.
Emitent planuje w ramach segmentu miskanta olbrzymiego i roślin energetycznych:
Potencjał produkcyjny upraw Spółki umożliwiać będzie hodowanie materiału
sadzeniowego miskanta wystarczającego do utworzenia plantacji produkcyjnych na
znacznych obszarach (przy najczęściej stosowanej obsadzie 12 tys. sadzonek/ha).
Dokonane przez Emitenta nasadzenia w sezonach 2013, 2014, 2015 i 2016 są
konsekwentną realizacją programu rozwojowego i pozwalają, przy dobrym rozwoju
plantacji, osiągnąć cele długoterminowe.
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Emitent:
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

zamierza systematycznie zwiększać zarówno areał upraw miskanta na terenie
Polski, jak i wydajności tych upraw. W strategii rozwoju Spółki leży zarówno
zakup terenów pod uprawy jak i dzierżawa atrakcyjnych gruntów. Spółka
prowadzi aktualnie rozmowy zmierzające do wydzierżawienia bądź
ewentualnego zakupu gruntów,
zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw miskanta dla
podmiotów zewnętrznych na terenie Polski,
zakłada zakup kolejnych maszyn, w tym zautomatyzowanych narzędzi do
wydobywania i podziału kłączy oraz dodatkowych maszyn do
przygotowywania pól i prowadzenia upraw (odkamieniacze, pługi
podcinające, specjalistyczne wielorzędowe pielniki itp.).
zamierza systematycznie zwiększać zarówno areał upraw miskanta na terenie
Indonezji, jak i wydajności tych upraw. W strategii rozwoju Spółki leży zarówno
zakup terenów pod uprawy, jak i dzierżawa atrakcyjnych gruntów. Spółka
prowadzi aktualnie rozmowy zmierzające do wydzierżawienia bądź
ewentualnego zakupu gruntów.
zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw miskanta dla
podmiotów zewnętrznych na terenie Indonezji.
zamierza systematycznie zwiększać zarówno areał upraw miskanta na terenie
wybranych krajów Afryki, jak i wydajności tych upraw. W strategii rozwoju
Spółki leży zarówno zakup terenów pod uprawy, jak i dzierżawa atrakcyjnych
gruntów. Spółka prowadzi aktualnie rozmowy zmierzające do wydzierżawienia
bądź ewentualnego zakupu gruntów.
zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw miskanta dla
podmiotów zewnętrznych na terenie wybranych krajów Afryki.
zamierza w ramach uzyskania pełnego cyklu produkcji energii przeprowadzić
inwestycję w zakład przerobu biomasy - środki na inwestycję będą w
założeniu Emitenta pochodziły z funduszy NFOŚ , pomocowych środków
unijnych jak i z ewentualnej emisji akcji.
zamierza prowadzić aktywne implementacje rozwiązań ekologicznych
elektrociepłowni na paliwo alternatywne na wybranych krajów Afryki.
zamierza prowadzić aktywne implementacje rozwiązań
elektrociepłowni na paliwo alternatywne w Indonezji.

ekologicznych

Podsumowując strategiczne plany Spółki dotyczące produkcji energii elektrycznej, w
oparciu o odnawialne źródła energii, podkreślamy że podstawowym celem BEP w
przedstawianej perspektywie lat 2017-2019 jest uzyskanie możliwości produkowania
energii elektrycznej z kilku surowców, z których wiodącym pozostanie niezmiennie
miskant olbrzymi, w oparciu o technologię stacjonarną i "mobilną" zarówno na
terenie Polski jak i na terenie rynków z olbrzymim potencjałem rozwoju, a co za tym
idzie systematycznie zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię elektryczną.
Emitent planuje w ramach segmentu pozostałych usług rolniczych:
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•

•

•

•

•

systematycznie zwiększać zarówno areał upraw własnych paulowni na terenie
Polski, jak i wydajności tych upraw. W strategii rozwoju Spółki leży zarówno
zakup terenów pod uprawy jak i dzierżawa atrakcyjnych gruntów,
systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw paulowni dla
podmiotów zewnętrznych na terenie Polski. Usługi tego rodzaju będą
polegały na specjalistycznej obsłudze upraw wybranej rośliny na wybranym
terenie - na zlecenie klienta międzynarodowego lub polskiego. W ofercie
Spółki pojawiły się także pojedyncze sadzonki paulowni,
systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw wybranych roślin dla
podmiotów zewnętrznych na terenie Polski. Usługi tego rodzaju będą
polegały na specjalistycznej obsłudze upraw wybranej rośliny na wybranym
terenie - na zlecenie klienta międzynarodowego lub polskiego.
systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw wybranych roślin dla
podmiotów zewnętrznych na terenie wybranych krajów Afryki. Usługi tego
rodzaju będą polegały na specjalistycznej obsłudze upraw wybranej rośliny
na terenie Afryki - na zlecenie klienta międzynarodowego, afrykańskiego lub
polskiego.
systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw wybranych roślin dla
podmiotów zewnętrznych na terenie wybranych krajów Indonezji i Malezji.
Usługi tego rodzaju będą polegały na specjalistycznej obsłudze upraw
wybranej rośliny na terenie Indonezji lub Malezji - na zlecenie klienta
międzynarodowego, afrykańskiego lub polskiego.

W ramach tego sektora działalności prowadzone są już prace na terenie Polski. Jeśli
chodzi o rynki zagraniczne to zaawansowane rozmowy prowadzone są z klientami z
obu wymienionych kontynentów tj. Afryki i Azji.
Emitent planuje w ramach segmentu usług biotechnologicznych:
Biomass Energy Project S.A. (BEP) w najbliższej przyszłości przewiduje rozszerzenie
obszaru działalności o sektory technologiczne wykorzystujące szereg innowacyjnych
rozwiązań. W ramach dążenia do sprostania tym wymaganiom w ramach BEP
uruchomiono dział produkcyjno – badawczy, w którym używając biotechnologii
Spółka będzie pracowała nad:
•
•
•

zwiększeniem oferty produktowej o szereg nowych roślin, namnażanych
laboratoryjnie metodą mikronamnażania i klonowania in vitro.
opracowaniem produktu opartego na oferowaniu metod umożliwiających
wielkoskalową produkcję sadzonek roślin blisko miejsc ich wysadzania.
oferowanie opracowanego pelletu ekologicznego dla zwierząt domowych
do szerokiej dystrybucji w sieciach handlowych.

Emitent planuje w ramach segmentu sprzedaży rowerw i skuterów elektrycznych:
W miarę sukcesywnego rozwoju tej działalności planowane jest rozszerzanie kręgu
nabywców na Europę Zachodnią, a w dalszej perspektywie poszerzenie sprzedaży o
sieć detaliczną prowadzoną za pomocą sprzedaży internetowej.
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Podsumowanie
Strategia Emitenta na lata 2017-2019 obejmuje następujące obszary działania:
Segment miskanta olbrzymiego i roślin energetycznych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



produkcja sadzonek miskanta olbrzymiego
sprzedaż sadzonek miskanta olbrzymiego
produkcja biomasy
obrót biomasą
zakładanie plantacji dla zewnętrznych podmiotów
przygotowania gruntów pod uprawę dla zewnętrznych podmiotów
dzierżawy specjalistycznych maszyn
prowadzenia szkoleń i działań edukacyjnych
prowadzenie
prac
badawczych
nad
nowymi
odmianami
roślin
energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem miskanta olbrzymiego
produkcja energii elektrycznej (wersja stacjonarna) - zakład przerobu biomasy
produkcja
energii
elektrycznej
(wersja
mobilna)
ekologiczne
elektrociepłownie na paliwo alternatywne:
na terenie Polski, wybranych krajów Afryki i Indonezji.

Segment pozostałych usług rolniczych:
•
•
•
•
•
•

zakładanie i pielęgnacja plantacji paulowni na użytek własny.
zakładanie i pielęgnacja plantacji paulowni dla zewnętrznych podmiotów na
terenie Polski.
produkcja i sprzedaż sadzonek paulowni oraz jagód Goji
zakładanie i pielęgnacja plantacji wybranej rośliny dla zewnętrznych
podmiotów na terenie Polski.
zakładanie i pielęgnacja plantacji wybranej rośliny dla zewnętrznych
podmiotów na terenie Afryki.
zakładanie i pielęgnacja plantacji wybranej rośliny dla zewnętrznych
podmiotów na terenie Indonezji i Malezji.

Segment usług biotechnologicznych:
•
•

•

wprowadzenie do oferty nowych roślin, namnażanych laboratoryjnie metodą
mikronamnażania i klonowania in vitro.
oferowanie produktu opartego na oferowaniu metod umożliwiających
wielkoskalową produkcję sadzonek roślin blisko miejsc ich wysadzania Mobilne Laboratorium Mikronamnażania Roślin.
oferowanie opracowanego pelletu ekologicznego dla zwierząt domowych
do szerokiej dystrybucji w sieciach handlowych.

Segmenty działalności Biomass Energy Project S.A.
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Wieloletni program inwestycyjny Emitenta zakłada systematyczne reinwestowanie
przeważającej części osiągniętych zysków w rozwój działalności i zwiększanie
przewagi konkurencyjnej. Zdefiniowaną wolą i ambicją Spółki jest prowadzenie
działalności na znaczącą, międzynarodową skalę z zachowaniem dbałości o
poziom kosztów i zadowolenie klientów. Istotne zwiększanie skali aktywności i jakości
oferty to dla niej cel zasadniczy. Stara się o zapewnienie solidnych podstaw tego
rozwoju i dbanie o satysfakcję inwestorów (właścicieli) z osiąganych wyników a także
stymulowanie ich ustawicznej poprawy. Należy przy tym pamiętać, że realizacja
wyżej opisanych planów wymaga czasu, i nie wszystkie efekty będą
natychmiastowe. Działania te są także, w sposób naturalny, obarczone pewnym
ryzykiem. Wieloletni program inwestycyjny Emitenta zakłada systematyczne
reinwestowanie przeważającej części osiągniętych zysków w rozwój działalności i
zwiększanie przewagi konkurencyjnej. W ramach celów strategicznych Emitent
przewiduje też w kolejnym etapie pozyskanie strategicznych inwestorów i wejście na
rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dla realizacji planów rozwoju strategiczne znaczenie mają następujące założenia:
•
•

•

Warunki prowadzenia działalności Emitenta w kraju nie zmienią się w sposób
istotny, co mogłyby znacznie ograniczyć popyt na produkty Emitenta.
Warunki prowadzenia działalności Emitenta w ramach opisywanych rynków
zagranicznych nie zmienią się w sposób istotny, co mogłyby znacznie
ograniczyć popyt na produkty Emitenta.
Nie ulegnie wyraźnej zmianie polityka Unii Europejskiej dotycząca promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie, w odniesieniu do
opublikowanych
sprawozdań
Emitenta
można
z
dużym
prawdopodobieństwem podtrzymać przekonanie wyrażone w poprzednich
raportach kwartalnych, że kolejne lata będą dla Biomass Energy Project S.A.
wyjątkowo korzystne. Podobnie jak w poprzednich okresach poza skuteczną
kontrolą kosztów i inwestycji wpływ na tak wysoki poziom zysku miała także
struktura sprzedaży. Bardzo obiecująca w kontekście przyszłych lat jest
polityka
produktowa
oparta
na
stopniowym
wprowadzaniu
perspektywicznych roślin do oferty Biomass Energy Project S.A.

Zarząd Emitenta jest niezmiennie przekonany do słuszności obranej strategii rozwoju.
Biomass Energy Project S.A. ma szansę być beneficjentem zachodzących obecnie
zmian na rynku odnawialnych źródeł energii a stopniowo osiągana przewaga
powinna być coraz bardziej widoczna w obrębie przedsięwzięć prowadzonych w
oparciu o uprawy miskanta olbrzymiego. Wprowadzenie do oferty Mobilnego
Laboratorium Mikronamnażania Roślin, ekologicznego pelletu oraz kolejnych
gatunków roślin ze szczególnym uwzględnieniem Paulowni istotnie poprawia sytuację
konkurencyjną Emitenta i pozwala wzmocnić synergię pomiędzy poszczególnymi
segmentami działalności BEP. Duże znaczenie strategiczne ma także zwiększanie
aktywności Spółki na rynkach zagranicznych.
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14.3. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego akcjonariuszami
Emitenta posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu są:
-

Irena Pałka posiadająca 13,83% głosów,

-

Paulina Pałka wraz z rodziną posiadająca 10,59% głosów,

-

Spółka prawa bułgarskiego „BULBIOENERGY” EOOD z siedzibą w Sofii
(Bułgaria) posiadająca 19,57% głosów,

-

Spółka Kiri Biomass sp. z o.o. posiadająca 5,54% głosów,

-

Spółka 01Cyberaton S.A. posiadająca 11,85% głosów.

Łączna liczba akcji serii A: 2.500.000
Łączna liczba akcji serii B: 4.500.000
Łączna liczba akcji serii C: 4.000.000
Łączna liczba akcji serii D: 4.000.000
Łączna liczba akcji serii F: 1.875.000
Łączna liczba akcji serii A, B, C, D i F: 16.875.000
Struktura akcjonariatu Emitenta uwzględniająca akcje serii A, B, C, D i F według stanu
na dzień 14 sierpnia 2017 roku:

Liczba
akcji A

Udział %
w serii B

Liczba
akcji B

Udział %
w serii C

Liczba
akcji C

Udział % w
ogólnej
liczbie
głosów na
WZA*

Liczba
akcji F

Liczba
głosów
na WZA*

16,03%

300.538

2.333.659

13,83%

496.000

32,00%

600.000

1.787.049

10,59%

18,50%

740.000

51,97%

974.462

3.302.327

19,57%

9%

360.000

0,00%

0

935.000

5,54%

Akcjonariusz

Udział %
w serii A

Udział %
w serii D

Liczba
akcji D

Irena
Pałka

25,00%

625.000

14,45%

650.121

6,60%

264.000

12,35%

494.000

Paulina
Pałka
wraz z
rodziną

25,00%

625.000

0,67%

30.049

0,90%

36.000

12,40%

„BULBI
OENER
GY”
EOOD

25,20%

630.000

0,15%

6.865

23,78%

951.000

Kiri
Biomas
s sp. z
o.o.

0,00%

0

4,78%

215.000

9,00%

360.000

Udział %
w serii F
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01Cybe
raton
S.A.

0,00%

0

0,00%

0

37,23%

1.489.00
0

12,75%

510.000

0%

0

1.999.000

11,85%

Pozosta
li

24,80%

620.000

79,95%

3.597.96
5

22,49%

900.000

35,00%

1.400.00
0

0,00%

0

6.517.965

38,62%

4.000.0
00

100%

1.875.0
00

16.875.0
00

SUMA

100%

2.500.0
00

100%

4.500.0
00

100%

4.000.0
00

100%

Źródło: Emitent.

15. Informacje dodatkowe
15.1. Wysokość kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.687.500 zł (słownie: jeden milion sześćset
osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
-

2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A o wartości
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

-

4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii B o wartości
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

-

4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii C o wartości 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) każda,

-

4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii D o wartości 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) każda.

-

1.875.000 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)
akcji serii F o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
Akcje serii C i D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
Akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

15.2. Wskazanie
dokumentów
udostępnionych do wglądu

korporacyjnych

Emitenta
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W siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu następujące dokumenty lub
ich kopie:

•
•
•

Tekst jednolity statutu Spółki;
Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2016 rok wraz z opinią biegłego
rewidenta;
Aktualny odpis z KRS.

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie
z art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą przeglądać księgę
protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów
uchwał.
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej
wiadomości w drodze raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej
rynku NewConnect www.newconnect.pl i na stronie Emitenta www.bep-sa.pl w
zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty.

15.3. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, że jego zdaniem
poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego
potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia
dokumentu informacyjnego, a jeśli tak nie jest, propozycja
zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego

15.4. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału
zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy
uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji
dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych
emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez
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posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem
wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw
podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji.
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitent nie emitował obligacji oraz warrantów
subskrypcyjnych, wobec czego nie przewiduje on zmian kapitału zakładowego w
wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji
dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, a także w
wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych.

15.5. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o
które
na
podstawie
statutu
przewidującego
upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może
być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby
akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być
jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie
Zgodnie z § 12 ust. 5 i n. Statutu Spółki Zarząd był upoważniony do podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w terminie 3 lat od dnia
rejestracji Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego.
Wysokość kapitału docelowego wynosiła 187.500 zł (słownie: sto osiemdziesiąt
siedem tysięcy pięćset złotych).
Uchwałą Zarządu z dnia 18 czerwca 2014 roku podwyższono kapitał zakładowy
Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 187.500 zł (słownie: sto
osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) z kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden
milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1.687.500 zł (słownie: jeden milion sześćset
osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
Wobec powyższego, wskutek wykonania przez Zarząd Spółki uprawnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na
podstawie § 12 ust. 5 i n. statutu Spółki, aktualnie statut Spółki nie przewiduje
możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego.

16. Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego
do
publicznej
wiadomości
publicznego
dokumentu
informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych
instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego
samego rodzaju co te instrumenty finansowe
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Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny,
sporządzony na potrzeby wprowadzenia 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
(o numerach od B 000.001 do B 4.500.000) do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. został udostępniony do publicznej wiadomości na
stronach internetowych:

•

Emitenta – www.bep-sa.pl – w zakładce Relacje Inwestorskie/Dokument
Informacyjny,

•

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

17. Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów
finansowych
Emitenta,
opublikowanych
zgodnie
z obowiązującymi Emitenta przepisami
Raporty okresowe Emitenta udostępnione są na stronach internetowych:

•

Emitenta – www.bep-sa.pl – w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty,

•

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

18. ZAŁĄCZNIKI
18.1. Załącznik nr 1 - Aktualny odpis z Rejestru Właściwego dla
Emitenta

Strona 95 z 117

.

Strona 96 z 117

.

Strona 97 z 117

.

Strona 98 z 117

.

Strona 99 z 117

.

Strona 100 z 117

.

Strona 101 z 117

.

Strona 102 z 117

.

Strona 103 z 117

.

18.2. Załącznik nr 2 - Jednolity aktualny tekst Statutu Emitenta
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18.3. Załącznik nr 3 - Definicje i objaśnienia skrótów.
Poniższe terminy zastosowane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym mają takie
znaczenie, jakie zostało im przypisane poniżej (definicje odnoszą się zarówno do
liczby pojedynczej jak i mnogiej), chyba, że z treści lub kontekstu niniejszego
Dokumentu wynika, co innego:
Skrót

Definicja i objaśnienia

Akcje serii A

2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

Akcje serii C

4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Akcje serii D

4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

Akcje serii F

1.875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

ASO/Alternatywny System
Obrotu/ NewConnect

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa art. 3 pkt.2) ustawy o
Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.

Autoryzowany Doradca

Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa

Dokument Informacyjny/
Dokument

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji
prawnej i finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych

Dz. U.

Dziennik Ustaw

Emitent/ Spółka

BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Euro

Waluta wprowadzona w 18 krajach należących do Unii Europejskiej w
miejsce walut narodowych

Giełda / GPW/GPW SA

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie

Instrumenty finansowe
Emitenta

Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii F

Inwestor

Nabywca instrumentów finansowych Emitenta

KC

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz. U. 64.16.93 z
późn. zm.)

KDPW/ KDPW SA/ Depozyt/
Krajowy Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna

Komisja/KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy
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KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.
U. 00.94.1037 z późn. zm.)

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

ZWZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Ordynacja Podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U.
05.8.60 z późn. zm.)

Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz. U. 07.251.1885. z późn. zm.)

PLN/zł

Złoty - prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w
obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 roku, zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego (Dz. U. 94.84.386 z późn.
zm.)

Regulamin ASO

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr
147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
dnia 1 marca 2007 roku z poźn. zm.

Rozporządzenie
dotyczące/dot. koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców

Spółka publiczna

Spółka publiczna w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej (art. 4 p.20),
czyli spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana
w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie

Statut

Statut Emitenta

UE

Unia Europejska

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o Nadzorze

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
(Dz. U. 05.183.1537 z późn. zm.)

Ustawa o Obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. 05.183.1538 z późn. zm.)

Ustawa o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i
konsumentów(Dz. U. 07.50.331 z póżn. zm.)

Ustawa o Ofercie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. 05.184.1539 z późn.
zm.)
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Ustawa o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. 00.14.176 z późn. zm.)

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U.00.54.654 z późn. zm.)

Ustawa o podatku
dochodowym od spadków i
darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.
U. 04.142.1514 z późn. zm.)

Ustawa o podatku od
czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. 07.68.450 z póź. Zm.)

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694 z
późn. zm.)

VAT

Podatek od towarów i usług regulowany ustawą z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 04.54.535 z późn. zm.)

WE

Wspólnota Europejska

WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

Zarząd

Zarząd Emitenta
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