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CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 
 

A. WSTĘP I OSTRZEŻENIA 

 

A.1 Wstęp Niniejsze podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu Emisyjnego. 

Każda decyzja inwestycyjna odnośnie akcji Emitenta objętych niniejszym Prospektem 
powinna być każdorazowo oparta na rozważeniu przez Inwestora całości Prospektu 
Emisyjnego. 

W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych 
w niniejszym Prospekcie Emisyjnym skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa 
krajowego państwa członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia kosztów 
przetłumaczenia prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. 

Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, 
w tym jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, 
jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami 
prospektu emisyjnego, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z 
innymi częściami prospektu emisyjnego, najważniejszych informacji mających pomóc 
inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe. 

A.2 Zgoda Emitenta Zgoda Emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na 
wykorzystanie Prospektu Emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów 
wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. 
Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą 
dokonywać późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego 
plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu 
emisyjnego. Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, 
które mają zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego. Wyróżniona 
wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma 
obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej 
oferty. 

Nie dotyczy. Papiery wartościowe Emitenta nie będą podlegały odsprzedaży ani ich 
ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych. 

 

B. EMITENT 

 

B.1 Nazwa emitenta Nazwa (firma):     ASM GROUP Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: ASM GROUP S.A. 

Firma oraz nazwa skrócona określone zostały w treści § 1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu 
Emitenta. Nazwa statutowa jest nazwą handlową Emitenta. 

B.2 Ogólne informacje 
na temat Emitenta 

Siedziba: Warszawa 
Forma prawna:  spółka akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 

Emitent prowadzi działalność na podstawie i zgodnie z przepisami prawa polskiego, 
w szczególności przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie Statutu. 
W zakresie działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Emitent uwzględnia 
lokalnie obowiązujące przepisy prawa. 
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B.3 Opis Emitenta Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 działalność Emitenta obejmuje 
działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych. Emitent wraz z 5 spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową działającą w 
branży wsparcia sprzedaży. Emitent specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług 
wsparcia sprzedaży realizując projekty ukierunkowane na zwiększenie sprzedaży oraz 
promocję działalności klientów. Emitent prowadzi działalność na terenie Polski, a poprzez 
spółki zależne także na terytorium Włoch. Zakres świadczonych przez Emitenta usług 
przedstawiony został poniżej. 

MERCHANDISING 
Działania w zakresie merchandisingu polegają na wpływaniu na zachowania konsumentów 
poprzez sposób prezentacji towarów w celu zwiększenia sprzedaży, zainteresowania 
konsumentów, a nawet zwiększenia subiektywnej wartości towaru w oczach konsumenta. 
 
Osoby pełniące funkcję merchandiserów odpowiadają za prezentację towaru w danym 
obiekcie, dobierają odpowiednie elementy ekspozycji i prezentacji oraz dbają o efektywne 
zagospodarowanie przestrzeni na półkach wystawienniczych. 
 
Przed rozpoczęciem współpracy z nowymi klientami merchandiserzy przechodzą szkolenia 
ze znajomości asortymentu i specyfiki sprzedawanych towarów.  
 
Ogół działań merchandisingowych ma na celu wsparcie procesu logistyki 
wewnątrzsklepowej, co bezpośrednio przekłada się na wzrost sprzedaży produktów 
klientów, zlecających usługi poszczególnym podmiotom Grupy Kapitałowej Emitenta. 
 
Grupa Kapitałowa w zakresie merchandisingu świadczy między innymi usługi dedykowane 
takie jak - merchandising mobilny, weekendowy oraz visual merchandising. 
 
W ramach merchandisingu mobilnego tworzone są zespoły mobilnych merchandiserów, 
których dodatkowe zadania obejmują budowę trwałych relacji z kierownictwem sklepów, 
rozszerzanie dostępnego asortymentu, sugerowanie dokonywanych zamówień oraz 
stosowanie dodatkowych działań wsparcia sprzedaży. 
 
Merchandising weekendowy polega na wsparciu standardowego serwisu 
merchandisingowego poprzez udostępnienie dodatkowego personelu w okresie 
zwiększonej rotacji produktów (weekendy, dni przedświąteczne). 
 
Visual merchandising ma na celu wsparcie klienta w kreowaniu wizerunku ekspozycji, 
planowaniu zagospodarowania przestrzeni w sklepie (materiały POS, witryny sklepowe, 
podajniki, itp.). 
 
OUTSOURCING SIŁ SPRZEDAŻY 
Kolejnym obszarem świadczonych usług jest outsourcing sił sprzedaży polegający na 
budowie i zarządzaniu zespołami przedstawicieli wspierających sprzedaż oraz na 
administrowaniu zespołami prowadzonymi przez klienta. Świadczone przez Grupę 
Kapitałową usługi polegają na rekrutacji, szkoleniach członków zespołów, zarządzaniu i 
regularnym nadzorze nad zespołami, przeprowadzeniu okresowych testów 
sprawdzających osiąganie zakładanych celów oraz raportowaniu wyników. 

Outsourcing sił sprzedaży może przyjąć również formę leasingu pracowników lub 
świadczenia usług pracy tymczasowej.  

Wykorzystanie usługi outsourcingu sił sprzedaży pozwala klientowi na zoptymalizowanie 
jego kosztów operacyjnych oraz uniknięcie czynności administracyjno – rozliczeniowych. 
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FIELD MARKETING 
W ramach usług field marketingu podmioty z Grupy Kapitałowej zajmują się organizacją 
akcji oraz eventów mających na celu wsparcie sprzedaży, przy wykorzystaniu różnych 
narzędzi i działań pozwalających na bezpośrednią prezentację produktu lub marki 
konsumentowi. Dotyczy to zarówno działań mających miejsce przy półce sklepowej, czyli w 
miejscu, gdzie konsument podejmuje decyzję o zakupie, jak i działań poza miejscem 
sprzedaży, tam gdzie potencjalny konsument pracuje, spędza wolny czas, a więc na 
ulicach, plażach, deptakach, w parkach, obiektach sportowych, barach czy restauracjach. 
 
W ramach aktywności promocyjnych wyróżnić należy animacje, degustacje, samplingi, 
demo pokazy, konsultacje sprzedażowe oraz cross-selling usług. W ramach usług field 
marketingu Grupa Kapitałowa świadczy również usługi produkcji POS (materiałów 
wspierających sprzedaż) oraz logistyki.  
 
BADANIA MARKETINGOWE 
Podmioty z Grupy Emitenta specjalizują się w analizach sytuacji rynkowej opartych na 
monitoringu półkowym mającym na celu gruntowną analizę rynku oraz wykorzystanie 
innowacyjnych metod badawczych. 
 
Do zalet wykorzystania efektów badań marketingowych należy zaliczyć przede wszystkim 
możliwość dokonania szerokiej analizy dostępności oraz cen produktów własnych na tle 
produktów konkurencji. Ponadto, analiza tendencji zachodzących na „półce sklepowej” 
daje klientowi możliwość oceny rzeczywistego wpływu, jaki na wielkość sprzedaży mają 
wydatki na usługi merchandisingu oraz promocję oraz pozwala na elastyczne reagowanie 
na zmiany w tendencjach zakupowych po stronie konsumentów. 
 
POZOSTAŁE USŁUGI 
Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie na rynku wsparcia sprzedaży oraz stabilne 
relacje z wiodącymi sieciami handlowymi i klientami, Emitent oraz spółki zależne oferują 
również niestandardowe usługi na rzecz kontrahentów, odpowiadające na bieżące 
potrzeby klienta. 

B.4a Tendencje Tendencje zachodzące na rynku ukierunkowane są na outsourcing wszelkich usług 
niezwiązanych z podstawową działalnością danej spółki, i jednocześnie takich które mogą 
być realizowane poza tym przedsiębiorstwem. W ten trend wpisuje się przekazywanie 
firmom zewnętrznym procesów związanych z merchandisingiem, promocją, reklamą, 
badaniami rynkowymi, organizacją eventów oraz rekrutacją pracowników, w szczególności 
pracowników tymczasowych. Dla Emitenta oznacza to zwiększanie popytu na oferowane 
usługi oraz możliwość dalszego dynamicznego rozwoju. 

B.5 Opis Grupy 
Kapitałowej 

Grupa Kapitałowa Emitenta składa się z Emitenta będącego podmiotem dominującym oraz 
5 podmiotów zależnych (w tym jednego pośrednio zależnego). Emitent sprawuje kontrolę 
nad czterema spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością (trzy działają na podstawie 
przepisów prawa polskiego, a jedna na podstawie przepisów prawa włoskiego) i jedną 
spółką akcyjną działającą na podstawie przepisów prawa włoskiego. 

 

Emitent 

GreyMatters  

sp. z o.o. 

Gruppo Trade 
Service-Polska 

sp. z o.o. 

New Line Media  

sp. z o.o. 
TRADES.p.A. 

Promotion 
Intrade S.r.l. 
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GreyMatters  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-052 Warszawa, ul. 
Świętokrzyska 18), jest podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów z obszaru 
field marketingu. Główny obszar, w którym rozwija się spółka to branża elektroniczna. 
Spółka koncentruje swoje działania w międzynarodowych sieciach oraz lokalnych sklepach 
realizując usługi promocji sprzedaży oraz doradztwa w sprzedaży.  
 
Gruppo Trade Service-Polska  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-052 
Warszawa, ul. Świętokrzyska 18), jest podmiotem wyspecjalizowanym głównie w obszarze 
merchandisingu oraz outsourcingu sił sprzedaży. Spółka koncentruje swoje działania 
przede wszystkim w kanale handlu nowoczesnego (sklepy wielkopowierzchniowe, 
koncerny międzynarodowe) w branży FMCG.  
 
New Line Media  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-052 Warszawa, ul. 
Świętokrzyska 18), zajmuje się realizacją badań marketingowych oraz wsparciem w 
zakresie realizacji promocji konsumenckich, programów lojalnościowych i programów 
motywacyjnych.  
 
TRADE S.p.A. z siedzibą w Turynie Włochy (adres: 10138 CAP Turyn, Corso Francesco 
Ferrucci 77/9), jest kontynuatorem wieloletniej działalności spółki Gruppo Trade Service 
S.r.l., która osiągnęła pozycję wiodącego podmiotu dostarczającego kompleksowe usługi 
wsparcia sprzedaży na rynku włoskim realizując głównie usługi z zakresu merchandisingu 
oraz field marketingu. Głównym obszarem działań, na którym koncentruje się spółka jest 
branża FMCG zarówna w kanale nowoczesnym jak i tradycyjnym.  
 
Promotion Intrade S.r.l. z siedzibą w Turynie Włochy (adres: 10138 CAP Turyn, Corso 
Francesco Ferrucci 77/9), specjalizuje się w działaniach field marketingowych. Spółka 
realizuje projekty z udziałem hostess, promotorów, doradców ds. sprzedaży oraz 
doradców technicznych. Spółka świadczy również usługi merchandisingu. 

B.6 Akcjonariusze 
Emitenta 

 

Stan obecny Liczba akcji 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 

na WZ 

Udział w 

głosach na WZ 

Adam Stańczak 15 433 455 26,13% 15 433 455 26,13% 

Marcin 

Skrzypiec 
15 433 455 26,13% 15 433 455 26,13% 

Tatiana Pikula 15 428 616 26,13% 15 428 616 26,13% 

JK Fund Suisse  
(IMP E.I.) 

3 260 000 5,52% 3 260 000 5,52% 

Free Float 9 497 929 16,09% 9 497 929 16,09% 

Razem 59 053 455 100% 59 053 455 100% 

 
Znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu, niż wynikające z 
posiadanych przez nich akcji. Dominujący akcjonariusze nie zawarli żadnych pisemnych 
porozumień dotyczących wykonywania prawa głosu. 
 
Emitent nie jest podmiotem kontrolowanym przez inny podmiot. Żaden z akcjonariuszy 
Emitenta nie jest podmiotem dominującym. 

B.7. Wybrane 
informacje finansowe 

Przedstawione poniżej dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta opracowane zostały w 
oparciu o dane finansowe zawarte w: 

 Skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 
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grudnia 2012 r. oraz od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., od 1 stycznia 2014 r. 
do 31 grudnia 2014 r. sporządzonych zgodnie z MSSF.  

 Skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 
stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 sporządzonego zgodnie z MSSF 
 

Zgodnie z podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 
grudnia 2014 r. jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta 
począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie 
rozporządzenia Komisji Europejskiej. 
 
Wyszczególnienie  
(w tys. zł) 

31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015 

Przychody ze 
sprzedaży 

150 055 170 539 84 627 179 797 83 051 

Zysk ze sprzedaży 9 410 12 588 6 416 11 616 5 291 

Zysk z działalności 
operacyjnej (EBIT) 

8 941 6 867 6 044 10 729 5 192 

Zysk z działalności 
operacyjnej + 
amortyzacja 
(EBITDA) 

9 398 7 728 6 464 11 665 5 749 

Zysk na działalności 
gospodarczej 

8 453 5 643 5 611 9 736 4 673 

Zysk brutto 8 453 5 643 5 611 9 736 4 673 

Zysk netto 6 652 1 917 3 780 6 603 3 004 

Zysk netto 
przypisany 
akcjonariuszom 
jednostki 
dominującej 

6 652 1 917 3 780 6 603 3 004 

Zysk netto na akcję  
(w zł) 

0,12 0,03 0,06 0,11 0,05 

Przepływy środków 
pieniężnych netto z 
działalności 
operacyjnej 

3 565 7 321 4 509 2 981 9 888 

Przepływy środków 
pieniężnych netto z 
działalności 
inwestycyjnej 

- 9 617 -1 289 - 140 - 445 - 14 

Przepływy środków 
pieniężnych netto z 
działalności 
finansowej 

6 887 - 5 002 - 4 535 - 2 461 - 8 490 

Razem przepływy 
pieniężne netto 

836 1 030 - 165 75 1 385 
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Wyszczególnienie 
 (w tys. zł) 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015 

Aktywa trwałe 
razem 

76 331 71 964 72 197 72 066 72 225 

Aktywa obrotowe, 
 w tym: 

52 142 55 688 49 329 62  754 50 688 

Należności z tytułu 
dostaw i usług 

49 457 51 814 46 225 58 699 46 555 

Należności z tytułu 
podatku 
dochodowego 

0 0 9 580 359 

Należności pozostałe 340 0 181 241 195 

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

1 431 781 2 097 2 553 3 269 

Pozostałe aktywa 
krótkoterminowe 

913 2 461 816 681 311 

Kapitał własny 62 589 75 602 79 473 82 826 85 500 

Kapitał podstawowy 53 756 59 053 59 053 59 053 59 053 

Zobowiązania 
długoterminowe 

2 423 810 1 376 1 270 2 077 

kredyty bankowe 
długoterminowe 

1 819 0 0 0 0 

pozostałe 
zobowiązania 
finansowe 
długoterminowe 

603 776 1 342 1 263 2 071 

Zobowiązania 
krótkoterminowe,  
w tym: 

63 462 51 240 40 676 50 724 35 337 

kredyty bankowe 
krótkoterminowe 

18 817 16 968 12 902 16 528 8 256 

pozostałe 
zobowiązania 
finansowe 
krótkoterminowe 

456 1 126 239 1 195 354 

Środki pieniężne na 
początek okresu 

595 1 431 2 264 2 477 1 895 

Środki pieniężne na 
koniec okresu 

1 431 2 461 2 099 2 536 3 280 

 

W 2012 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 
150 055 tys. zł, co stanowiło wzrost o 281% w porównaniu do roku 2011. Przyczyną 
istotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży netto Emitenta w 2012 r. były dokonane 
działania akwizycyjne. Wzrost przychodów w 2012 r. wynika z przejęcia przez Emitenta 
spółki prawa włoskiego TRADE oraz nabycia przez przejęty podmiot spółki Promotion 
Intrade. W okresie 1 lipca – 31 grudnia 2012 r. spółki włoskie wygenerowały 49 216 tys. zł 
przychodów ze sprzedaży, co stanowiło 32,8% skonsolidowanych rocznych przychodów 
Emitenta. Analogiczny udział przychodów spółek włoskich w 2013 r. wyniósł 51,6% przy 
wartości przychodów ze sprzedaży na poziomie 88 076 tys. zł. Najwyższy wzrost 
odnotowany został na usługach field marketingu, merchandisingu i outsourcingu sił 
sprzedaży. Pomimo wzrostu wyniku na sprzedaży do poziomu 9 410 tys. zł (o 219% w 
stosunku do roku poprzedniego), rentowność ze sprzedaży spadła do 6,3%. Powodem 
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spadku rentowności sprzedaży był wzrost kosztów działalności operacyjnej, w tym 
zwłaszcza zużycia materiałów i energii, pozostałych kosztów operacyjnych oraz świadczeń 
pracowniczych. Największy udział w kosztach, podobnie jak w latach poprzednich, 
stanowiły usługi obce (blisko 90% kosztów działalności operacyjnej). Pomimo spadku 
wskaźników rentowności Grupa Emitenta odnotowała wzrost efektywności kapitału 
własnego z 4,7% do 10,6%, co spowodowane było wzrostem zysku przypadającego 
jednostce dominującej. Wzrosła również rentowność ROA z 2,8% do poziomu 5,2%. 
  
W roku 2013 wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta odnotowały wzrost, jednak 
niższy niż rok wcześniej. W przypadku przychodów ze sprzedaży wzrost wyniósł 13,7% 
osiągając wartość 170 539 tys. zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 12 588 tys. zł, dzięki czemu 
rentowność na sprzedaży powróciła do poziomu ponad 7%. W wyniku przeprowadzonego 
testu na utratę wartości firmy Gruppo Trade Service – Polska  sp. z o.o. który wykazał, że 
wartość odzyskiwalna tej spółki, ustalona na podstawie wartości użytkowej, jest niższa od 
wartości księgowej wykazywanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
dokonano stosownego odpisu wartości firmy w wysokości 4 471 tys. zł. W opinii Zarządu 
Emitenta dokonane korekty wartości aktywów, pomimo negatywnego wpływu na 
skonsolidowany wynik netto Emitenta za 2013 rok, nie mają wpływu na stabilność 
finansową ani na możliwość dalszego generowania nadwyżek finansowych i budowy 
wartości Emitenta dla jego akcjonariuszy.  
 
Rok 2014 stanowił dla Emitenta kolejny okres wzrostu wygenerowanych przychodów ze 
sprzedaży na poziomie 5,4% względem roku poprzedniego. Rentowność sprzedaży 
utrzymana została na poziomie długoterminowych oczekiwań Emitenta. Ze względu na 
brak negatywnych czynników szczególnych, wyraźnej poprawie uległ wynik na pozostałej 
działalności operacyjnej, który pozwolił na poprawę rentowności operacyjnej Grupy 
Kapitałowej do poziomu zbliżonego do roku 2012. 
 
Przychody  ze sprzedaży usług (produktów) w II kwartale 2015 roku wyniosły 41 796 tys. 
zł. Największy udział w przychodach Grupy Kapitałowej stanowiły przychody segmentu 
merchandising. Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Emitenta w II kwartale 
2015 roku wyniosły  38 618 tys. zł, co oznacza ich spadek 5,1% w stosunku do II kwartału 
2014 roku. Skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej wyniósł 1 899 tys. zł, co 
oznacza jego spadek o 393 tys. zł, tj. 17,2 % w stosunku do analogicznego  okresu roku 
2014. Skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 
wyniósł 2 185 tys. zł, co oznacza jego spadek o 303 tys. zł, tj. 12,2% w stosunku do II 
kwartału 2014 roku.  Zysk netto skonsolidowany uzyskany w II kwartale roku 2015 wyniósł 
1 899 tys. zł, co  oznacza  jego  spadek o  393 tys.  zł,  tj.  o  17,2 %  w  stosunku do II 
kwartału 2014  roku.  Najistotniejszą wartość kapitałów własnych Emitenta stanowi kapitał 
zakładowy. Wartość kapitału podstawowego w analizowanym okresie historycznych 
sprawozdań finansowych uległa wzrostowi w 2013 r. o 5 297 tys. zł. W dniu 18 stycznia 
2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisje akcji serii C w drodze 
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
Postanowiono o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 53 756 tys. zł do 
kwoty 59 053 tys. zł poprzez emisje 5 297 170 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 
1 zł każda akcja. Akcje serii C zostały objęte przez spółkę prawa włoskiego działającą pod 
firmą Green S.r.l. (obecnie Green S.r.l. w likwidacji) z siedzibą w Rzymie we Włoszech. 

W latach 2012-2013 Emitent systematycznie zmniejszał udział zobowiązań 
długoterminowych w postaci kredytów bankowych w strukturze pasywów. Na dzień 31 
grudnia 2014 r. jedyną znaczącą pozycją zobowiązań długoterminowych stanowiły leasingi 
w wysokości 1 263 tys. zł, co stanowiło 1,0% pasywów a na koniec czerwca 2015 roku 
wartość ta stanowiła 1,7% wartości pasywów (2 424 tys. zł). . Emitent oraz spółki zależne 
leasingiem finansują głównie zakup środków transportu wykorzystywanych w celu 
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prowadzenia działalności operacyjnej. 
 
Wśród zobowiązań krótkoterminowych najistotniejszymi pozycjami są zobowiązania z 
tytułu dostaw i usług oraz kredyty bankowe. Na dzień 31 grudnia 2014 r. powyższe 
zobowiązania stanowiły odpowiednio 20,0% oraz 12,3% pasywów. W I połowie 2015 r. ich 
udziały w pasywach zmalały odpowiednio do 17,3% oraz 6,7% sumy pasywów. Posiadane 
przez Grupę Kapitałową Emitenta kredyty stanowiły zobowiązania zaciągnięte w celu 
finansowania bieżącej działalności operacyjnej spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta. 
 
We wszystkich analizowanych okresach przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 
były dodatnie. Wśród korekt dokonanych w celu oszacowania wartości operacyjnych 
przepływów pieniężnych w 2013 r. wyróżnić należy korektę powstałą na podstawie 
przeprowadzonego przez Emitenta testu na utratę wartości firmy Gruppo Trade Service – 
Polska  sp. z o.o., z którego wynika, że wartość odzyskiwalna, ustalona na podstawie 
wartości użytkowej na dzień 31 grudnia 2013 r., była niższa od wartości księgowej w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym o 4 471 tys. zł. Najniższą wartość 
przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej Emitent osiągnął w 2012 roku, co 
związane było z intensyfikacją zagranicznej działalności akwizycyjnej Emitenta, w efekcie, 
której Emitent stał się właścicielem dwóch podmiotów włoskich. W pozostałych latach 
wartość przepływów z działalności inwestycyjnej determinowana była głównie wydatkami 
na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne. W badanym okresie 
głównym źródłem wpływów z działalności finansowej Emitenta były kredyty bankowe, 
jednak Emitent systematycznie zmniejsza zadłużenie Grupy Kapitałowej. 

B.8 Informacje 
finansowe pro forma 

Nie dotyczy. Emitent nie sporządził informacji finansowych pro forma, gdyż w Grupie 
Kapitałowej Emitenta nie miały miejsca żadne transakcje, które nakładałyby na niego 
obowiązek sporządzania takich informacji. 

B.9 Prognozy lub 
szacunki wyników 

Na dzień Prospektu Emitent nie zamierza publikować prognoz wyników finansowych. 
Emitent nie podawał do publicznej wiadomości oraz nie sporządził i nie zamieścił w 
Prospekcie prognozowanych ani szacunkowych wyników finansowych, zarówno na 
bieżący okres obrotowy, jak i przyszłe okresy obrotowe. 

B.10 Zastrzeżenia 
Biegłego Rewidenta 

Nie dotyczy. Biegły rewident nie zawarł w raportach z badania historycznych informacji 
finansowych żadnych zastrzeżeń. 

B.11 Kapitał obrotowy Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Grupy Emitenta wystarcza na pokrycie jego 
obecnych potrzeb. 

 

C. PAPIERY WARTOŚCIOWE 

 

C.1 Akcje stanowiące 
przedmiot oferty lub 
dopuszczenia do 
obrotu 

Na podstawie niniejszego prospektu Emitent zamierza wprowadzić do obrotu akcje zwykłe 
na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja. Spółka zamierza 
ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym GPW: 

1) 102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A; 
2) 53.654.285 akcji zwykłych na okaziciela serii B; 
3) 5.297.170 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

C.2 Waluta Oferty Walutą Akcji wprowadzanych do obrotu jest polski złoty (zł, PLN). 

C.3 Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 59.053.455,00 PLN i dzieli się na: 
1) 102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A; 
2) 53.654.285 akcji zwykłych na okaziciela serii B; 
3) 5.297.170 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 PLN. Wszystkie akcje zostały w pełni 
opłacone. 

C.4 Prawa związane 
z papierami 
wartościowymi 

Prawa majątkowe: 
1) prawo do udziału w zysku (dywidendy); 
2) prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji 

(prawo poboru); 
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3) prawo do udziału w majątku likwidacyjnym; 
4) prawo do obciążenia posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem; 
5) prawo do zbywania posiadanych akcji; 
6) prawo do umorzenia dobrowolnego. 

 
Prawa korporacyjne: 

1) prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu; 
2) prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu; 
3) prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; 
4) prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad zgromadzenia; 
5) prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia; 
6) prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami; 
7) prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego 

zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej 
spraw; 

8) prawo do uzyskania informacji o Spółce; 
9) prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności Spółki i 

sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz 
opinii biegłego rewidenta; 

10) prawo do przeglądania listy akcjonariuszy do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu, prawo do żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów 
oraz nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną; 

11) prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem 
obrad; 

12) prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym 
zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech 
osób; 

13) prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał; 
14) prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi; 
15) prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki 

bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, w art. 540 
§ 1 KSH oraz w art. 561 § 1 KSH; 

16) prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu; 
17) prawo do 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; 

18) prawo do zamiany akcji. 

C.5 Ograniczenia w 
zbywalności Akcji 

Nie istnieją ograniczenia wynikające ze Statutu Spółki dotyczące ograniczeń w swobodzie 
przenoszenia akcji Emitenta. 
 
Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi: 

 wymóg dopuszczenia papierów wartościowych objętych zatwierdzonym prospektem 
emisyjnym, do obrotu na rynku regulowanym; 

 wymóg pośrednictwa firmy inwestycyjnej przy dokonywaniu, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, oferty publicznej albo obrotu papierami wartościowymi na 
rynku regulowanym; 

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu 
zamkniętego; zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez osoby 
posiadające informacje poufne; 

 obowiązki informacyjne członków zarządu i rad nadzorczych, prokurentów i osób 
pełniących funkcje kierownicze; 
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Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej: 

 obowiązki w zakresie ujawniania stanu posiadania; 

 obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w 
przypadku: (i) nabycia akcji uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (ii) przekroczenia progu 33% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (iii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

C.6 Dopuszczenie 
do obrotu na rynku 
regulowanym 

Zamiarem Emitenta jest to, by Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Akcje Serii C były notowane 
na rynku równoległym rynku regulowanego, prowadzonym przez GPW. Dopuszczenie do 
obrotu na GPW akcji Emitenta może nastąpić po spełnieniu danych warunków określonych 
w Ustawie o Obrocie Instrumentami oraz regulacjach GPW. Akcje Serii A, Akcje Serii B 
oraz Akcje Serii C Emitenta są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

C.7 Polityka dywidendy Polityka dywidendy przewiduje realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego 
zysku i możliwości Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty 
dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz 
kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. 
 
Zgodnie z uchwałą nr 6 (6/2014) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 
czerwca 2015 roku w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 
2014 cały zysk Emitenta za rok 2014 przekazany został na kapitał zapasowy Emitenta. 

 

D. RYZYKO 

 

D.1 Czynniki ryzyka 
związane z 
otoczeniem, w jakim 
działa Grupa 
Kapitałowa Emitenta  

 Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 

 Ryzyko związane ze zmianami w regulacjach prawnych 

 Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Emitent 

 Ryzyko stóp procentowych 

 Ryzyko kursowe 

 Ryzyko związane ze wzrostem wynagrodzeń 

 Ryzyko związane z emigracją zarobkową pracowników 

 Ryzyko związane z niezrealizowaniem zakładanej strategii rozwoju 

 Ryzyko związane ze skalą prowadzonej działalności 

 Ryzyko związane z utratą kluczowych członków kadry kierowniczej 

 Ryzyko związane z niewypełnianiem obowiązków informacyjnych spółki publicznej 

 Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi 

 Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta 

 Ryzyko związane z osobistymi uprawnieniami akcjonariuszy będącymi jednocześnie 
założycielami Emitenta 

 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu  

 Ryzyko związane z działalnością akwizycyjną 

 Ryzyko związane z brakiem porównywalności wyników operacyjnych 

 Ryzyko związane z sezonowością przychodów 

 Ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników poprzez zewnętrznego usługodawcę 

 Ryzyko związane z działalnością podmiotów konkurencyjnych 

 Ryzyko związane z utratą płynności finansowej 

 Ryzyko związane z nieściągalnością wierzytelności 

 Ryzyko dalszych odpisów wartości firmy 

D.2. Czynniki ryzyka 
związane z 
działalnością Grupy 
Kapitałowej Emitenta 

Nie dotyczy, gdyż Prospekt został sporządzony na podstawie załączników I oraz III do 
Rozporządzenia o Prospekcie. 
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D.3 Czynniki ryzyka 
związane z ofertą i 
wprowadzeniem Akcji 
Emitenta do obrotu na 
rynku regulowanym 

 Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących 
dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Emitenta do obrotu giełdowego 

 Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego 

 Ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia 
przepisów prawa skutkujące możliwością zakazu rozpoczęcia lub nakazu wstrzymania 
dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym przez KNF  

 Ryzyko związane z możliwością zawieszenia obrotu Akcjami serii A, B i C na GPW  

 Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Emitenta serii A, B i C z obrotu na rynku 
regulowanym 

 Ryzyko wynikające z możliwości niedopełnienia przez Emitenta obowiązków 
wymaganych prawem, wynikających z Ustawy o Obrocie 

 Ryzyko związane z obecną strukturą akcjonariatu i kontrolą nad Emitentem 

 Ryzyko związane z wahaniami kursu notowań i ograniczonej płynności obrotu Akcjami 
Emitenta  

 Ryzyko naruszenia przepisów skutkujących zastosowaniem sankcji przez KNF 

 

E. OFERTA 

 

E.1 Wpływy z emisji i 

koszty dopuszczenia 

do obrotu 

Nie dotyczy, gdyż sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z 
przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. 

E.2a Cele emisji Nie dotyczy, gdyż sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z 
przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. 

E.3 Warunki oferty Nie dotyczy, gdyż sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z 
przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. 

E.4 Konflikty interesów Osoby fizyczne i prawne, w rozumieniu posiadania interesu w prawidłowym przygotowaniu 
lub realizacji Procesu dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym to: 

 Obecni Akcjonariusze - z uwagi na zamiar notowania akcji Emitenta na rynku 
regulowanym, 

 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. pełniący funkcję Firmy Inwestycyjnej 
w zakresie dotyczącym sporządzenia części ofertowej Prospektu i reprezentowania 
Emitenta w procesie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku 
regulowanym - z uwagi na uzgodnione z Emitentem wynagrodzenie, a także 
obowiązek dochowania należytej staranności przy realizacji umowy zawartej z 
Emitentem. 

 Grant Thornton Frąckowiak  sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, pełniąca funkcję 
Doradcy Finansowego Emitenta w zakresie dotyczącym sporządzenia prospektu dla 
potrzeb dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym 
- z uwagi na uzgodnione z Emitentem wynagrodzenie, a także obowiązek dochowania 
należytej staranności przy realizacji umowy zawartej z Emitentem. 

 Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy S.K.A. pełni funkcję doradcy 
prawnego przy sporządzaniu prospektu emisyjnego. Pomiędzy działaniami doradcy 
prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. 

 4AUDYT  sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pełni funkcję biegłego rewidenta w 
publicznej ofercie akcji Emitenta. Ponadto pomiędzy działaniami biegłego rewidenta i 
Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. Biegły rewident nie jest 
akcjonariuszem Emitenta. 

Według wiedzy Emitenta nie występują inne interesy, w tym konflikt interesów, osób 
fizycznych i prawnych zaangażowanych w Proces dopuszczenia akcji do obrotu na rynku 
regulowanym. 
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E.5 Firma inwestycyjna 

i „lock-up” 

Nie dotyczy, gdyż na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego nie oferuje się do 
sprzedaży żadnych papierów wartościowych. Jak również nie były zawierane umowy 
zakazu sprzedaży akcji Emitenta typu lock-up. 

E.6 Rozwodnienie Akcje objęte niniejszym Prospektem nie są przedmiotem oferty papierów wartościowych w 
związku z czym nie jest możliwe dalsze rozwodnienie akcji.  
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: 

Stan obecny Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 

na WZ 

Udział w 

glosach na WZ 

Adam Stańczak 15 433 455 26,13% 15 433 455 26,13% 

Marcin Skrzypiec 15 433 455 26,13% 15 433 455 26,13% 

Tatiana Pikula 15 428 616 26,13% 15 428 616 26,13% 

JK Fund Suisse  
(IMP E.I.) 

3 260 000 5,52% 3 260 000 5,52% 

Free Float 9 497 929 16,09% 9 497 929 16,09% 

Razem 59 053 455 100% 59 053 455 100% 

Źródło: Emitent 
 

E.7 Koszty pobierane 

od inwestora 

Nie dotyczy, gdyż na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego nie oferuje się do 
sprzedaży żadnych papierów wartościowych w związku z czym nie występują koszty 
pobierane od inwestora przez Firmę Inwestycyjną lub Emitenta. 
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CZĘŚĆ II. CZYNNIKI RYZYKA 

 
Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w oferowane akcje inwestorzy powinni z uwagą przeanalizować 

przedstawione poniżej czynniki ryzyka, a także pozostałe informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Należy mieć 

na uwadze, iż każdy z wymienionych poniżej czynników ryzyka, jeżeli wystąpi może mieć negatywny wpływ na 

działalność Emitenta poprzez niekorzystne kształtowanie się przychodów, wyników działalności, sytuacji finansowej 

oraz dalszych perspektyw rozwoju Emitenta. Wynikiem zaistnienia któregokolwiek z niżej wymienionego ryzyka może 

być spadek rynkowej wartości akcji Emitenta, co w konsekwencji może narazić inwestorów na utratę części lub 

całości zainwestowanego kapitału.  

Przedstawiona poniżej lista czynników ryzyka nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Możliwe jest, iż istnieją inne 

okoliczności stanowiące czynniki dodatkowego ryzyka, które powinny zostać rozpatrzone przed podjęciem decyzji 

inwestycyjnej. Emitent przedstawił jedynie te czynniki ryzyka, które są mu znane. 

Kolejność zaprezentowania poniższych czynników ryzyka nie stanowi o ich istotności, prawdopodobieństwie 

zaistnienia lub też potencjalnym wpływie na działalność Emitenta. 

 

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM DZIAŁA GRUPA KAPITAŁOWA 

EMITENTA 

 

1.1. Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 

Działalność gospodarcza Emitenta skoncentrowana jest na rynku polskim, natomiast Grupa Kapitałowa prowadzi 

działalność na rynku polskim oraz włoskim. Znaczący wpływ na wysokość osiąganych przychodów przez Emitenta 

ma tempo wzrostu PKB, poziom dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych, poziom wynagrodzeń, 

kształtowanie się polityki fiskalnej oraz monetarnej, a także poziomy wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw, w 

szczególności wydatków na rozwój strategii marketingowych i sprzedażowych. Pogorszenie koniunktury gospodarczej 

na polskim lub włoskim rynku może wpłynąć na zmniejszenie wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, 

zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników zewnętrznych oraz usługi merchandisingowe, a także ograniczenia 

wydatków na działania marketingowe ze strony przedsiębiorstw. Ewentualne spowolnienie gospodarcze na rynku 

polskim lub włoskim może negatywnie wpłynąć na zakładaną przez Emitenta rentowność oraz planowaną dynamikę 

rozwoju.  

1.2. Ryzyko związane ze zmianami w regulacjach prawnych 

Niekorzystny czynnik dla stabilności prowadzenia działalności przez Emitenta stanowią zmieniające się przepisy 

prawa, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, Kodeksu Pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, prawa 

gospodarczego i cywilnego. Niestabilność przepisów prawa i ich wykładni może utrudniać prowadzenie działalności 

gospodarczej. Z uwagi na specyfikę działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej szczególne znaczenie mogą mieć 

zmiany przepisów dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych, przede wszystkim w zakresie wymogów 

związanych z zabezpieczeniem socjalnym tych pracowników, zapewnianym przez pracodawcę. Zmiany w tym 

obszarze mogą mieć istotny wpływ na poziom kosztów ponoszonych przez Grupę Kapitałową Emitenta. Poza 

zmianami w przepisach prawa pracy oraz przepisach prawa cywilnego związanych ze świadczeniem pracy na 

podstawie umów cywilnoprawnych istotne znaczenie dla Grupy Kapitałowej mają zmiany w zakresie prawa 

podatkowego zarówno krajowego jak i wewnątrzunijnego. Praktyka organów skarbowych, jak również orzecznictwo 

sądowe w zakresie prawa podatkowego nie jest jednolita. Rodzi to potencjalne ryzyko przyjęcia przez organy 

podatkowe odmiennej od Emitenta interpretacji przepisów, co w konsekwencji może prowadzić do powstania 

zaległości płatniczych wobec organów skarbowych. Dodatkowo zmienność polskich i włoskich przepisów prawa 
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uzależniona jest od zmian regulacji prawnych dokonywanych na szczeblu unijnym. Każda zmiana norm unijnych 

powoduje konieczność implementacji ich do przepisów prawa krajowego.  

Należy zaznaczyć, że Emitent nie ma wpływu na kształtowanie się przepisów prawa oraz ich interpretacji, może 

jedynie z zachowaniem wszelkiej staranności dostosowywać się do zmieniającego otoczenia prawnego. Taka 

postawa nie eliminuje jednak całkowicie ryzyka prezentowania odmiennych stanowisk w interpretacji przepisów po 

stronie Emitenta oraz organów administracyjnych, zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. Każda rozbieżność 

stanowisk może skutkować powstaniem zobowiązań finansowych Emitenta, a tym samym wpłynąć negatywnie na 

osiągane wyniki finansowe. 

1.3. Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Emitent 

Koniunktura w branży wsparcia sprzedaży, w której Emitent prowadzi działalność jest skorelowana z koniunkturą w 

branży sprzedaży detalicznej. Zarówno na rynku polskim, jak i włoskim czynniki wpływające na spadek wielkości 

sprzedaży detalicznej w sposób pośredni wpływają na pogorszenie się sytuacji w sektorze wsparcia sprzedaży. 

Dodatkowo ze względu na dynamiczny rozwój branży wsparcia sprzedaży w ostatnich kilku latach, istnieje 

potencjalne ryzyko nasycenia rynku oraz spowolnienia dynamiki wzrostu. 

1.4. Ryzyko stóp procentowych 

Emitent prowadząc działalność korzysta z finansowania dłużnego w postaci kredytów bankowych, a także leasingów. 

Wzrost wysokości stóp procentowych będący konsekwencją decyzji władz monetarnych lub niekorzystnych zmian 

gospodarczych może wpłynąć na zwiększenie kosztów finansowania dłużnego. Należy także zaznaczyć, iż wpływ na 

kształtowanie się kosztów finansowych Grupy Kapitałowej mają decyzje zarówno polskich, jak i europejskich władz 

monetarnych. Wzrost kosztów pozyskania finansowania obcego może spowodować trudności z terminową obsługą 

zadłużenia, wpłynąć negatywnie na płynność Emitenta, a w konsekwencji przełożyć się na zmniejszenie wyników 

finansowych.  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zadłużenie Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosło 18,99 mln zł, co stanowi 14,1% 

pasywów Grupy Kapitałowej. Koszy finansowania zewnętrznego w latach 2012-2014 nie przekroczyły 1% całkowitych 

kosztów Grupy Kapitałowej Emitenta.  

1.5. Ryzyko kursowe 

Realizowana przez Emitenta strategia rozwoju poprzez akwizycję podmiotów zagranicznych, rozpoczęta przejęciem 

w 2012 r. dwóch spółek włoskich sprawia, że kolejnym czynnikiem ryzyka z jakim Emitent ma do czynienia jest ryzyko 

wystąpienia niekorzystnych zmian kursów walutowych. Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego ryzyko to 

dotyczy szczególnie kursu wymiany waluty polskiej oraz euro. W 2014 r. Grupa Kapitałowa Emitenta zrealizowała 

54,2% przychodów w EUR. Aprecjacja złotego względem euro może negatywnie wpłynąć na prezentowane 

skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Dodatkowo wahania kursów walutowych 

mogą negatywnie wpłynąć na kształtowanie się kosztów związanych z realizacją kolejnych przejęć podmiotów 

zagranicznych, w szczególności w aspekcie wysokości cen zakupu przejmowanych przedsiębiorstw w przeliczeniu na 

złote polskie oraz kosztów pozyskania finansowania na rynkach zagranicznych. 

1.6. Ryzyko związane ze wzrostem wynagrodzeń 

W przypadku wystąpienia zwiększonej presji płacowej podmioty specjalizujące się w pozyskiwaniu zasobów ludzkich 

mogą dążyć do obciążenia Emitenta wzrostem kosztów wynagrodzeń. Powyższe działania zwiększyłyby koszty 

działalności operacyjnej Emitenta i w negatywny sposób wpłynęły na rentowność prowadzonej działalności. Podobne 

działania mogłyby wystąpić w przypadku Jednostek Zależnych Emitenta, w tym także w przypadku spółek włoskich.  

Mając na uwadze aktualną na dzień sporządzenia Prospektu sytuację na rynku pracy, zarówno w Polsce jak i we 

Włoszech należy uznać, iż opisane ryzyko ma obecnie ograniczony wpływ na działalność Emitenta oraz jego Grupy 
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Kapitałowej. Nie można jednak wykluczyć, iż w przypadku stopniowej poprawy sytuacji na rynku pracy oczekiwania 

dotyczące wysokości wynagrodzeń zaczną wzrastać. 

1.7. Ryzyko związane z emigracją zarobkową pracowników 

Od 1 maja 2004 roku, czyli daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, polscy pracownicy mają możliwość 

podejmowania pracy w coraz większej liczbie krajów UE, które stopniowo otwierają swoje rynki pracy. Powoduje to 

odpływ wykwalifikowanych i aktywnych ludzi, a w dłuższej perspektywie może niekorzystnie wpłynąć na polską 

gospodarkę oraz rynek pracy. W rezultacie, może to spowodować, że Emitent będzie miał trudności w pozyskiwaniu 

pracowników z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. Podobne problemy związane z emigracją zarobkową 

mogą dotyczyć również włoskiego rynku pracy, którego aktualna sytuacja jest równie istotna dla działalności Grupy 

Kapitałowej Emitenta.  

Jednak z uwagi na niski poziom kwalifikacji wymagany na poziomie wykonawczym w działalności operacyjnej 

Emitenta i jego Grupy Kapitałowej (merchandiserzy, promotorzy, hostessy) zastępowalność pracowników jest bardzo 

wysoka, zatem dostępność niezbędnych zasobów, nawet w warunkach wysokiej emigracji zarobkowej, można uznać 

za niezagrożoną. 

1.8. Ryzyko związane z niezrealizowaniem zakładanej strategii rozwoju 

Emitent w przyjętej strategii określił podstawowe kierunki rozwoju długoterminowego obejmujące: 

 rozwój poprzez akwizycję podmiotów prowadzących działalność zarówno na rynku krajowym, jak również 

zagranicznym, 

 rozwój organiczny rozumiany jako rozszerzenie oferty o innowacyjne usługi takie jak marketing mobilny, wsparcie 

sprzedaży w Internecie oraz utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych w ramach dotychczas prowadzonej 

działalności. 

Przedstawione kierunki rozwoju wymagają zaangażowania ze strony zarówno kierownictwa, jak również szeregowych 

pracowników Emitenta. Ponadto uzależnione są od aktualnej sytuacji na rynku wsparcia usług sprzedaży, 

zidentyfikowania potencjalnego podmiotu do przejęcia dającego możliwość wykorzystania efektów synergii oraz 

obowiązujących uregulowań prawnych. W związku z powyższym istnieje ryzyko niezrealizowania zakładanych celów 

strategicznych, które mogą negatywnie wpłynąć na kształtowanie się wyników finansowych Emitenta. 

Mając jednak na uwadze wysoki poziom zaawansowania rozmów z potencjalnymi podmiotami do przejęcia, stały 

monitoring rynku pod kątem zidentyfikowania kolejnych celów akwizycji oraz podejmowane działania w celu realizacji 

rozwoju organicznego Emitenta prawdopodobieństwo zrealizowania ww. ryzyka można uznać za ograniczone.  

1.9. Ryzyko związane ze skalą prowadzonej działalności 

Emitent prowadzi działalność zarówno na rynku krajowym, jak również zagranicznym poprzez podmioty prawa 

włoskiego. Ponadto Emitent w przyjętej strategii rozwoju zakłada istotny wzrost skali prowadzonej działalności 

poprzez akwizycję podmiotów zagranicznych. Przeprowadzenie zmian w strukturze Grupy Emitenta wymagać będzie 

dokonania zmian w wewnętrznej organizacji Grupy, przyjętej strategii zarządzania oraz przeprowadzenia działań 

związanych z integracją potransakcyjną. Wymienione działania szczególnie na początkowym etapie integracji mogą 

doprowadzić do sytuacji, w której Zarząd Emitenta będzie posiadał jedynie ograniczoną kontrolę nad działalnością 

całej organizacji oraz może spowodować przejściowe trudności w sprawnym kierowaniu Grupą. Ponadto działalność 

podmiotów na gruncie lokalnego prawa poszczególnych krajów Unii Europejskiej może rodzić dodatkowe trudności 

organizacyjne. Ryzyko to jest jednak ograniczane poprzez wykorzystanie przez Zarząd narzędzi umożliwiających 

rozpoznanie ewentualnych niespójności i rozbieżności w działalności przejmowanych podmiotów np. w postaci 

szczegółowych badań due dilligence wykonywanych przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.  
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1.10. Ryzyko związane z utratą kluczowych członków kadry kierowniczej 

Dla działalności Grupy Kapitałowej Emitenta znaczenie ma jakość, posiadane kompetencje oraz know-how osób 

stanowiących kadrę zarządzającą oraz kadrę kierowniczą podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. 

Odejście którejkolwiek z wymienionych osób wiąże się z utratą wiedzy oraz doświadczenia przez Emitenta w zakresie 

profesjonalnego zarządzania. Dodatkowo ścisły podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami kadry 

kierowniczej może mieć negatywny wpływ na działalność całej Grupy Kapitałowej. W związku z powyższym utrata 

osób stanowiących wyższą kadrę zarządzającą spółek tworzących Grupę Kapitałową Emitenta może wpłynąć na 

okresowe pogorszenie wyników finansowych. Ryzyko to jest jednak znacznie ograniczane przede wszystkim z uwagi 

na kapitałowe zaangażowanie osób zarządzających Emitenta, co w sposób mobilizujący i motywujący wpływa na 

prowadzone działania i podejmowane przez Zarząd Emitenta decyzje związane z bieżącym, jak i przyszłym 

funkcjonowaniem Emitenta na rynku.  

1.11. Ryzyko związane z niewypełnianiem obowiązków informacyjnych spółki publicznej 

Spółki publiczne notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A zobligowane są 

do wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego, spółce 

prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji dotyczących Prospektu, informacji 

bieżących i informacji okresowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy o Ofercie i 

wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

powyższych obowiązków przez spółkę publiczną Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub 

bezterminowo papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć - biorąc pod uwagę w 

szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana - karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 

zł albo zastosować obie sankcje łącznie (art. 96 ust.1 pkt 1 Ustawy o Ofercie). Ponadto, zgodnie z art. 98 ust. 7 

Ustawy o Ofercie, Emitent oraz podmiot, który brał udział w sporządzeniu informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 

Ustawy o Ofercie, jest jednocześnie obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez udostępnienie do 

publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie informacji chyba, że ani on ani osoby, za które 

odpowiada nie ponoszą winy. Mając jednak na uwadze fakt, iż Emitent od 2013 r. jest spółką, której akcje notowane 

są w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, ryzyko niewypełnienia obowiązków informacyjnych spółki 

publicznej oraz związane z tym sankcje mają umiarkowany charakter. Emitent w ramach funkcjonowania w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzi regularną politykę informacyjną obejmującą zarówno okresowe, jak również 

bieżące informowanie o zdarzeniach mających wpływ na prowadzoną działalność.  

1.12. Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi 

Według dostępnych informacji wobec podmiotów Grupy Kapitałowej Emitenta nie toczy się żadne postępowanie 

sądowe ani administracyjne, mające istotny wpływ na działalność Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. Jednak 

działalność Emitenta w branży wsparcia sprzedaży rodzi potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami 

klientów w odniesieniu do świadczonych usług. Powstałe roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę 

Emitenta, a w konsekwencji na wyniki finansowe.  

1.13. Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta 

Rozliczenia transakcji wewnątrz Grupy Kapitałowej Emitenta powinny być zawierane na zasadach rynkowych. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta stosowane w rozliczeniach wewnątrzgrupowych ceny odpowiadają ich 

poziomom rynkowym. Jednak nie można w sposób jednoznaczny wykluczyć, że analiza przeprowadzona przez 

organy podatkowe nie będzie skutkować odmienną od stanowiska Emitenta interpretacją podatkową zaistniałych 

zdarzeń gospodarczych. Odmienna interpretacja przepisów przez organy podatkowe może prowadzić do powstania 

dodatkowych zobowiązań z tytułu podatku, a tym samym wpłynąć negatywnie na osiągane wyniki.  
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1.14. Ryzyko związane z osobistymi uprawnieniami akcjonariuszy będących jednocześnie 

założycielami Emitenta 

Paragraf 9 ust. 2 Statutu Emitenta przyznaje specjalne uprawnienia akcjonariuszom będącym jednocześnie 

założycielami Emitenta, a mianowicie do powoływania oraz odwoływania dwóch członków Zarządu. Uprawnienie dla 

ww. akcjonariuszy przysługuje tak długo, jak będą oni bezpośrednio posiadać akcje uprawniające do wykonywania co 

najmniej 30% z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Założyciele będący akcjonariuszami realizują to 

uprawnienie w drodze pisemnej decyzji wyrażonej większością 2/3 głosów, z zastrzeżeniem, że każdemu z 

Założycieli Emitenta przysługuje jeden głos. Założyciele Emitenta  to:   

 Adam Stańczak, 

 Marcin Skrzypiec, 

 Szymon Karol Pikula. 

Uprawnienia osobiste wynikające z treści § 9 ust. 2 Statutu Emitenta przysługują panu Adamowi Stańczakowi oraz 

panu Marcinowi Skrzypcowi. Pan Szymon Karol Pikula nie będąc akcjonariuszem Emitenta utracił osobiste 

uprawnienia w zakresie powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu. W związku z tym, że, zgodnie z 

postanowieniami Statutu Emitenta, Założyciele wykonują uprawnienie osobiste w drodze pisemnej decyzji podjętej 

większością 2/3 głosów, która obecnie nie może być osiągnięta (ze względu na to, że Pan Szymon Pikula, nie będąc 

akcjonariuszem Emitenta, utracił uprawnienie osobiste), decyzja musi być podjęta jednomyślnie przez dwóch 

Założycieli Emitenta posiadających uprawnienie osobiste. W związku z powyższym potencjalni inwestorzy powinni 

brać pod uwagę zarówno ryzyko ograniczenia elastyczności dokonywania zmian w składzie Zarządu Emitenta, jak 

również ryzyko ograniczonego wpływu na jego działalność. 

1.15. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu  

Dominującą pozycję w strukturze akcjonariatu w postaci 78,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu posiadają łącznie pan Adam Stańczak, pan Marcin Skrzypiec oraz pani Tatiana Pikula. W sytuacji 

objęcia przez inwestorów akcji na rynku regulowanym, dotychczasowi akcjonariusze Emitenta nadal będą w 

posiadaniu liczby głosów stanowiących większość na Walnym Zgromadzeniu Dodatkowo należy zaznaczyć, iż pan 

Adam Stańczak oraz pan Marcin Skrzypiec wchodzą w skład Zarządu Emitenta. W takiej sytuacji wpływ 

większościowych akcjonariuszy na działalność Emitenta jest znacznie większy niż pozostałych, w szczególności w 

związku z treścią art. 415 i 416 KSH, co rodzi ryzyko, że akcjonariusze mniejszościowi nie będą w stanie wpływać na 

sposób zarządzania oraz funkcjonowania Emitenta. W związku z powyższym dokonując zakupu akcji Emitenta 

potencjalni inwestorzy powinni wziąć pod uwagę możliwy ograniczony wpływ na decyzję dotyczące działalności 

Emitenta. 

1.16. Ryzyko związane z działalnością akwizycyjną 

Działalność akwizycyjna stanowi jeden z podstawowych filarów rozwoju Grupy Kapitałowej. Emitent na bieżąco 

rozpoznaje możliwości dokonania potencjalnych transakcji, które przyczyniłyby się do wzmocnienia pozycji rynkowej 

oraz pozwoliły na wykorzystanie efektów synergii. Przejęcie w 2012 r. dwóch spółek prowadzących działalność we 

Włoszech stanowi potwierdzenie aspiracji akwizycyjnych Emitenta. Należy przy tym zaznaczyć, iż planowane 

włączenia kolejnych spółek w skład Grupy Kapitałowej rodzi ryzyko zarówno na etapie przed transakcyjnym, jak 

również potransakcyjnym. 

Możliwości przeprowadzenia kolejnych przejęć uzależniona jest od zaistnienia sprzyjających przesłanek rynkowych, 

ekonomicznych oraz finansowych. Ponadto po przeprowadzeniu transakcji Emitent narażony jest na niepewność co 

do czasu ukończenia oraz efektów finansowych przeprowadzanej integracji operacyjnej, strukturalnej oraz kulturowej. 

W trakcie procesu integracji potransakcyjnej może dojść do ujawnienia niekorzystnych zdarzeń gospodarczych, które 

wpłyną negatywnie na zakładaną pierwotnie wysokość efektów synergii. Dodatkowo korzyści, stanowiące motyw 

przeprowadzenia transakcji przejęcia, w postaci zwiększenia wartości akcji, w większości przeprowadzanych 

transakcji ujawnione zostają w perspektywie długoterminowej. Bezpośrednio po dokonaniu przejęcia może dość do 
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spadku wartości akcji ze względu na dodatkowe koszty wynikające z przeprowadzanej integracji działalności Grupy 

Kapitałowej. Urzeczywistnienie się powyższego ryzyka może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, 

szczególnie w perspektywie krótko- i średnioterminowej.  

Należy przy tym zaznaczyć, iż Emitent przed podjęciem ostatecznej decyzji o dokonaniu akwizycji dokłada wszelkich 

starań w celu dokładnego poznania sytuacji finansowej, ekonomicznej oraz rynkowej potencjalnego podmiotu do 

przejęcia. Emitent prowadzi rozmowy z wieloma podmiotami, jednak decyzja o dokonaniu przejęcia podmiotu podjęta 

zostaje po przeprowadzeniu szczegółowego badania due dilligance oraz zidentyfikowaniu efektów synergii dla 

Emitenta. Dodatkowo każdorazowo przed dokonaniem danej akwizycji brane jest pod uwagę zapewnienie 

bezpiecznego oraz stabilnego rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.17. Ryzyko związane z brakiem porównywalności wyników operacyjnych 

Historia prowadzenia działalności gospodarczej Emitenta rozpoczyna się w 1998 r. Na przestrzeni 17 lat działalności 

dokonanych zostało wiele przekształceń kapitałowych. Dodatkowo ze względu na aktywną działalność akwizycyjną 

Emitenta oraz dokonywane zmiany w składzie Grupy Kapitałowej historycznych skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych nie można traktować jako porównywalnych. Emitent w obecnej formie prawnej spółki akcyjnej oraz pod 

obecną firmą ASM GROUP S.A. prowadzi działalność od sierpnia 2010 r., natomiast Grupa Kapitałowa w aktualnym 

składzie ukształtowała się w lipcu 2012 r. W konsekwencji powyższego potencjalni inwestorzy mogą mieć trudność z 

analizą porównawczą historycznych danych finansowych Grupy Kapitałowej.  

1.18. Ryzyko związane z sezonowością przychodów 

W prowadzonej działalności Emitent dostrzega pewną sezonowość osiąganych przychodów w ciągu poszczególnych 

kwartałów roku obrotowego, która nie ma jednak istotnego wpływu na prezentowaną wartość przychodów w ujęciu 

rocznym. Zapotrzebowanie na usługi świadczone w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta wzrasta w okresach 

świątecznych. Zjawisko związane jest szczególnie z okresem świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Dodatkowo 

można zaobserwować zmniejszoną aktywność branży usług wsparcia sprzedaży w okresie lipiec-wrzesień.  

Przedstawiona sezonowość ma charakter śródroczny i wpływa jedynie na kształtowanie się poziomów przychodów ze 

sprzedaży w poszczególnych kwartałach roku obrotowego. Należy także zaznaczyć, że spadek zapotrzebowania na 

usługi merchandisingowe w okresie wakacyjnym nie ma istotnego wpływu na pogorszenie sytuacji finansowej oraz 

płynności, a Emitent w ciągu całego roku obrotowego zachowuje zdolność do regulowania zobowiązań. 

1.19. Ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników poprzez zewnętrznego usługodawcę 

Znaczna część działalności Emitenta skoncentrowana jest na świadczeniu usług związanych z zapewnieniem 

zasobów ludzkich. W celu realizacji usług Emitent współpracuje z podmiotami wyspecjalizowanymi w rekrutacji i 

leasingu pracowników tymczasowych. W celu dywersyfikacji ryzyka Emitent korzysta z usług kilku agencji 

zatrudnienia. Relacje biznesowe Emitenta oraz współpracujących z nim agencji zatrudnienia charakteryzują się 

stabilnością oraz wysokim standardem obsługi. Należy jednak wskazać, iż wszelkie negatywne zmiany w otoczeniu 

prawnym lub biznesowym podmiotów prowadzących działalność o charakterze agencji zatrudnienia mogą 

spowodować przejściowe trudności w zapewnieniu wystarczających zasobów pracowniczych, a tym samym wpłynąć 

niekorzystnie na bieżącą działalność Emitenta. 

1.20. Ryzyko związane z działalnością podmiotów konkurencyjnych 

Emitent oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta działają na rynku, który charakteryzował się dynamicznym 

wzrostem w ciągu ostatnich lat, na którym – w perspektywie rynku krajowego – funkcjonuje kilka podmiotów o istotnej 

skali działalności, stanowiących bezpośrednią konkurencję dla Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Zarząd Emitenta 

ma świadomość, że przedsiębiorstwa rywalizujące z Emitentem oraz spółkami z Grupy Kapitałowej Emitenta na rynku 

mogą zacząć stosować wzmożoną konkurencję cenową i nie wyklucza również działań nieuczciwej konkurencji ze 

strony tych podmiotów. Na dzień sporządzenia Prospektu Emisyjnego pozycja konkurencyjna Emitenta i jego Grupy 
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Kapitałowej na rynku krajowym, a także pozycja przejętych podmiotów na rynku włoskim wydaje się być 

niezagrożona, jednak nie można wykluczyć, iż na rynkach, na których działają spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta 

pojawią się nowe podmioty, co może istotnie wpłynąć na obniżenie cen świadczonych usług i w konsekwencji 

negatywnie wpłynąć na marże zysku uzyskiwane przez spółki Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.21. Ryzyko związane z utratą płynności finansowej 

Dotyczy sytuacji, w której Emitent lub spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie byłyby w stanie realizować 

swoich zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. Jednak Zarząd Emitenta na bieżąco analizuje 

strukturę płynności aktywów Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz zapadalności pasywów, co pozwala w sposób 

efektywny monitorować i zarządzać ryzykiem płynności oraz w każdym czasie podejmować decyzje mające na celu 

zapewnienie optymalizacji płynności finansowej. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych wyniósł 0,6. Jedynie w roku 2012 wartość 

zobowiązań przekroczyła wartość kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta. W pozostałych latach niniejszy 

wskaźnik nie przekroczył poziomu 70%. Wskaźnik płynności bieżącej na dzień 31 grudnia 2014 r. osiągnął poziom 

1,2, co oznacza, że Emitent posiada zdolność do regulowania bieżących zobowiązań. Historycznie niniejszy wskaźnik 

jedynie w roku 2012 ukształtował się na poziomie poniżej 1 i wyniósł 0,8, co związane było z przejęciem podmiotów 

włoskich. 

1.22. Ryzyko związane z nieściągalnością wierzytelności 

Dotyczy sytuacji, w której spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta nie byłyby w stanie realizować 

swoich zobowiązań finansowych, w związku z opóźnieniem w płatnościach faktur wystawianych na rzecz klientów. 

Oceniając niekorzystne wskaźniki ekonomiczne na rynkach usług oraz uwzględniając ogólnoeuropejskie tendencje 

zwiększonego współczynnika upadłości wśród małych i średnich przedsiębiorców, Zarząd Emitenta na bieżąco 

analizuje strukturę płynności aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta i ściągalność wierzytelności spółek wobec ich 

kontrahentów. Zarząd Emitenta kładzie szczególny nacisk na zapewnienie terminowego regulowania zobowiązań 

klientów wobec poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta oraz na współpracę służb 

księgowych wszystkich podmiotów zależnych i współdziałanie w zapewnieniu terminowej realizacji przez 

poszczególnych kontrahentów płatności na rzecz spółek Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.23. Ryzyko dalszych odpisów wartości firmy 

W następstwie przeprowadzonych działań akwizycyjnych powstała w sprawozdaniach finansowych Emitenta pozycja 

- wartość firmy. W trakcie prac nad Prospektem Emisyjnym Emitent przeprowadził testy na utratę wartości 

podmiotów, które nabył. W przypadku jednego z podmiotów - Gruppo Trade Service - Polska  sp. z o.o. test wykazał, 

że wartość odzyskiwalna, ustalona na podstawie wartości użytkowej, jest niższa od wartości księgowej w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym o 4 471 tys. zł. Odpis aktualizujący wykazany w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej dotyczy 

utraty wartości firmy rozpoznanej w związku z konsolidacją metodą pełną Gruppo Trade Service – Polska. W związku 

z tym dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości firmy. Testy na utratę wartości pozostałych ośrodków 

wypracowujących środki pieniężne nie wykazały utraty wartości. 

Mając na uwadze przeprowadzone przez Emitenta testy na trwałą utratę wartości firmy oraz dokonany odpis wartości 

firmy Gruppo Trade Service - Polska  sp. z o.o. Emitent w chwili obecnej ocenia ryzyko dokonywania kolejnych 

odpisów wartości firmy za ograniczone. Jednocześnie zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej Emitent będzie cyklicznie z częstotliwością przynajmniej raz do roku przeprowadzał 

testy na utratę wartości aktywów.  
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2. CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

 

2.1. Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Emitenta wymogów dotyczących dopuszczenia 

i wprowadzenia Akcji Emitenta do obrotu giełdowego 

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Giełdy dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile: 

a) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został 

sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o 

ofercie publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub 

stwierdzenie równoważności dokumentu nie jest wymagane; 

b) ich zbywalność nie jest ograniczona; 

c) w stosunku do Emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji 

były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu 

giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę alternatywnym 

systemie obrotu, dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać następujące warunki: 

a) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie 

tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 48.000.000 zł albo równowartość w 

złotych co najmniej 12.000.000 euro, 

b) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta, znajduje się : 

a. co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz 

b. 100 tys. akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 

4.000.000 zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 euro, liczonej według ostatniej 

ceny sprzedaży lub ceny emisyjnej. 

 

Zgodnie z §23 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu 

giełdowego. Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego może 

zostać złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenie 

papierów wartościowych do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej 

uchwały odmownej. 

Odmawiając dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego, Zarząd GPW obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i 

bezzwłocznie przekazać emitentowi odpis właściwej uchwały wraz z uzasadnieniem. W terminie 5 dni sesyjnych (dni, 

w których odbywają się sesje notowań na GPW) od daty doręczenia tej uchwały, Emitent może złożyć odwołanie do 

Rady GPW. Rada GPW zobowiązana jest rozpatrzyć to odwołanie w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia. 

Ze względu na niski poziom obrotu akcjami Spółki na NewConnect, jak również brak planów emitenta odnośnie do 

przeprowadzenia oferty publicznej w związku z debiutem na rynku regulowanym istnieje ryzyko uznania przez 

organizatora obrotu na rynku regulowanym - tj. GPW, iż spełniony zostanie warunek dopuszczenia do obrotu 

giełdowego określony w §3 ust. 6 Regulaminu Giełdy, tzn. że akcje Emitenta znajdują się w posiadaniu takiej liczby 

akcjonariuszy, która stwarza podstawę do kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. 

Zdaniem Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent spełnia wszystkie kryteria formalne dopuszczenia i 

wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym określone w Regulaminie Giełdy. 
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2.2. Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego 

 

Zgodnie z § 11 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego, 

jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego 

tych akcji. 

2.3. Ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa 

skutkujące możliwością zakazu rozpoczęcia lub nakazu wstrzymania dopuszczenia Akcji do obrotu 

na rynku regulowanym przez KNF  

 

Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 

przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, lub 

z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie 

w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

a) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu lub 

nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na 

rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, 

b) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub zakazać 

ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, lub 

c) opublikować, na koszt Emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, 

subskrypcją lub sprzedażą lub ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do 

obrotu na rynku regulowanym. 

KNF może wielokrotnie stosować środki określone w punktach 2) i 3) powyżej. Zgodnie z art. 19a Ustawy o Ofercie 

Publicznej, w przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o których mowa w punktach 1) i 2) powyżej, KNF może, 

na wniosek emitenta lub sprzedającego albo z urzędu, uchylić tę decyzję. 

 

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może stosować środki, o których 

mowa w art. 16 lub 17, także w przypadku, gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do KNF lub 

przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że: 

a) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, 

b) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta, 

c) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie 

może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może 

prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 

d) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje 

ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ 

na ich ocenę. 

Jednocześnie art. 18a Ustawy o Ofercie precyzuje tryb stosowania w/w przepisów: 

1. W przypadku gdy decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16–18 oraz art. 53 ust. 10 i 12, został 

nadany rygor natychmiastowej wykonalności, uzasadnienie doręcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. Termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia 

decyzji. 

2. W przypadku gdy oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż dokonywane na podstawie tej oferty 

przeprowadzane są za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie 
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zastosowania środków, o których mowa w art. 16–18 oraz art. 53 ust. 10 i 12, i decyzję o ich zastosowaniu 

doręcza się tej firmie inwestycyjnej. Doręczenie firmie inwestycyjnej uważa się za doręczenie stronie. 

3. Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16–18 oraz art. 53 ust. 10 i 12, 

komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się na stronie internetowej Komisji. 

 

Ponadto, na podstawie art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie, w przypadku odmowy zatwierdzenia przez KNF aneksu do 

prospektu emisyjnego w przypadku, gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w 

przepisach prawa, KNF stosuje odpowiednio środki opisane w niniejszym punkcie prospektu powyżej. 

 

2.4. Ryzyko związane z możliwością zawieszenia obrotu Akcjami serii A, B i C na GPW  

 

Zarząd Giełdy może na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu Giełdy zawiesić obrót Akcjami Emitenta na okres do trzech 

miesięcy:  

 na wniosek Emitenta,  

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

 jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW. 

Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami na okres nie dłuższy niż miesiąc na 

żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie. Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o obrocie 

w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku 

regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, 

spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż 

miesiąc. 

2.5. Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym 

 

Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy emitent lub sprzedający lub podmiot 

ubiegający się o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku 

regulowanym nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w Ustawie o Ofercie Komisja 

może wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 

nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo  zastosować obie sankcje łącznie.  

 

Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza 

z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi 

zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym 

rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.  

Dodatkowo zgodnie z § 31 Regulaminu GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego, 

jeżeli: 

1) ich zbywalność stała się ograniczona, 

2) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, 

3) w przypadku zniesienia ich dematerializacji lub 

4) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.  

 

Ponadto zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu 

giełdowego: 1) jeżeli przestały spełniać inne, niż określony w § 31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giełdy warunek 
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dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, 2) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na 

giełdzie, 3) na wniosek emitenta, 4) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd 

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

postępowania, 5) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 6) wskutek podjęcia 

decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 7) jeżeli w ciągu ostatnich 3 

miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym, 8) wskutek podjęcia przez 

emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 9) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Należy podkreślić, iż wykluczając instrumenty finansowe emitenta z obrotu giełdowego z powodów wskazanych w 

punktach 1), 3) oraz 5) powyżej, Zarząd GPW bierze pod uwagę strukturę własności Emitenta, ze szczególnym 

uwzględnieniem wartości i liczby akcji Emitenta, będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie 

więcej, niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, czyli uwzględnia interes drobnych akcjonariuszy. 

Wykluczając instrumenty finansowe w przypadkach określonych w pkt 3) oraz 5) Zarząd Giełdy bierze dodatkowo pod 

uwagę wartość przeciętnego dziennego obrotu danym instrumentem finansowym w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

Wykluczenie instrumentów finansowych wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego 

podziale bądź przekształceniu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału 

(wydzielenia) albo z dniem przekształcenia, natomiast w przypadku, o którym mowa w punkcie 7), wykluczając 

instrumenty finansowe z obrotu, Zarząd Giełdy nie bierze pod uwagę okresu zawieszenia obrotu danym instrumentem 

finansowym. Ponadto, wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu giełdowego na wniosek emitenta Zarząd 

GPW może uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków. 

W przypadku wykluczenia Akcji Wprowadzanych z obrotu giełdowego, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności 

przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Akcji. Obecnie nie ma 

żadnych podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków. 

2.6. Ryzyko wynikające z możliwości niedopełnienia przez Emitenta obowiązków wymaganych prawem, 

wynikających z Ustawy o Obrocie 

 

Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo 

wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160, Komisja może:  

1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo  

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo  

3) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną powyżej. 

Zgodnie z art. 176a Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy Emitent lub sprzedający nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 tej Ustawy (dotyczącego obowiązków Emitenta w zakresie zawarcia z KDPW 

umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w KDPW), Komisja może nałożyć karę pieniężną 

w wysokości do 1.000.000 PLN. 

2.7. Ryzyko związane z obecną strukturą akcjonariatu i kontrolą nad Emitentem 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta, zapewnia wybranym akcjonariuszom kontrolę nad Emitentem poprzez większość 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższe oznacza, że będą oni mieli decydujący wpływ na sprawy wymagające 

zgody Walnego Zgromadzenia, w tym wymagające bezwzględnej większości głosów obecnych na danym Walnym 

Zgromadzeniu, które wybiera członków Rady Nadzorczej, która z kolei dokonuje wyboru członków Zarządu, oraz na 
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decyzje w sprawie wypłaty dywidendy. Powyższe może powodować dodatkową marginalizację głosów akcjonariuszy 

mniejszościowych. Ryzyko związane z wahaniami kursu notowań i ograniczonej płynności obrotu Akcjami Emitenta 

2.8.  Ryzyko związane z wahaniami kursu notowań i ograniczonej płynności obrotu Akcjami Emitent 

 

Kurs notowań Akcji Emitenta może podlegać znacznym wahaniom, w związku z wystąpieniem zdarzeń i czynników, 

na które Emitent może nie mieć wpływu. Do takich zdarzeń i czynników należy zaliczyć m.in. zmiany wyników 

finansowych Emitenta, zmiany w szacunkach zyskowności opracowanych przez analityków, porównanie perspektyw 

różnych sektorów gospodarki, zmiany przepisów prawnych wpływające na działalność Emitenta oraz ogólną sytuację 

gospodarki.  

Rynki giełdowe doświadczają co pewien czas znacznych wahań cen i wolumenu obrotów, co także może negatywnie 

wpływać na cenę rynkową Akcji Spółki. Aby zoptymalizować stopę zwrotu, inwestorzy mogą być zmuszeni 

inwestować w Akcje długoterminowo, ponieważ Akcje mogą być nieodpowiednią inwestycją krótkoterminową.  

Dopuszczenie Akcji Spółki do obrotu na GPW nie powinno być interpretowane jako zapewnienie płynności ich obrotu. 

W przypadku, gdy odpowiedni poziom obrotów nie zostanie osiągnięty lub utrzymany, może to negatywnie wpłynąć 

na płynność i cenę Akcji. Nawet jeśli osiągnięty zostanie odpowiedni poziom obrotów Akcjami to przyszła cena 

rynkowa Akcji może być niższa od bieżącej. Nie można więc zapewnić, iż osoba nabywająca Akcje Emitenta będzie 

mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.W zaistniałych przypadkach inwestor może mieć 

ograniczoną możliwość obrotu objętymi Akcjami Emitenta. Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie 

będzie dotyczyła w przyszłości Akcji Emitenta. Obecnie nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju 

wypadków. 

2.9. Ryzyko naruszenia przepisów skutkujących zastosowaniem sankcji przez KNF 

 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie na każdego kto: 

 nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67, 

 nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia 

z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74,  

 nie zachowuje warunków o których mowa w art. 76 lub 77, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku 

zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3,, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 

2 lub 5, 

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 

1, 

 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie, nie wprowadza niezbędnych zmian lub 

uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści, 

 nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadku określonym w art. 74 ust. 3, 

 w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie 

art. 79, 

 bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a, 

 nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 79 lub art. 91 

ust. 6, 

 dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82, 
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 nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83, 

 wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw 

szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 

 nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3, 

 dopuszcza się czynu określonego w pkt. 1-11a, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

KNF może, w drodze decyzji, następującej po przeprowadzeniu rozprawy nałożyć karę pieniężną do wysokości 

1.000.000 PLN. 

Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy Emitent lub Wprowadzający nie 

wykonywałby lub jeśli wykonywałby w sposób nienależyty obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o 

Ofercie KNF może nałożyć na niego karę pieniężną do wysokości 100.000 PLN. 
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CZĘŚĆ III. DOKUMENT REJESTRACYJNY 
 

 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 

 

1.1. Oświadczenie Emitenta 

 

Nazwa (firma):   ASM GROUP Spółka Akcyjna  

Adres siedziby Emitenta:  ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa  

Kraj siedziby Emitenta:  Polska   

Numer telefonu:   + 48 (22) 829 94 61  

Numer faksu:   + 48 (22) 829 94 62  

Poczta elektroniczna:  sekretariat@asmgroup.pl  

Strona internetowa:  www.asmgroup.pl  

KRS:   0000363620 

REGON:  142578275 

NIP:   5252488185 

 

W imieniu Emitenta jako podmiotu sporządzającego Prospekt działają: 

Adam Stańczak  Prezes Zarządu       

Marcin Skrzypiec  Wiceprezes Zarządu 

Patryk Górczyński Członek Zarządu ds. Handlowych 

Jacek Pawlak  Członek Zarządu ds. Finansowych 

 

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie 

OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) 

nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

ASM GROUP S.A. oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by 

zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w 

Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

………………… 

 

………………… 

Marcin Skrzypiec 
Wiceprezes Zarządu 

Patryk Górczyński 
Członek Zarządu ds. Handlowych 

  

  
 

  



Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  34 
 
 

1.2. Oświadczenie Firmy Inwestycyjnej 

 

Nazwa (firma):   Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 

Adres siedziby:   ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 

Numer telefonu:   +48 (22) 504 30 00 

Numer faksu:   +48 (22) 629 71 50 

Poczta elektroniczna:  centrala@bossa.pl 

Strona internetowa:  www.bossa.pl 

 

W imieniu Firmy Inwestycyjnej – Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. działają: 

Radosław Olszewski  Prezes Zarządu, 

Elżbieta Urbańska  Członek Zarządu. 

 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. brał udział w sporządzaniu następujących elementów Prospektu 

Emisyjnego Spółki: 

 

Część II. Czynniki Ryzyka: punkty: 3. 

 

Część IV. Dokument Ofertowy: punkty: 1., 2., 3.3., 3.4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.1. 

 

oraz odpowiadającym tym punktom elementów Podsumowania. 

OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) 

nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, że 

zgodnie z najlepszą wiedzą Firmy Inwestycyjnej i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w częściach Prospektu za które Firma Inwestycyjna ponosi odpowiedzialność są prawdziwe, 

rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co 

mogłyby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

………………… 

 

………………… 

Radosław Olszewski 
Prezes Zarządu 

Elżbieta Urbańska 
Członek Zarządu 
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1.3. Oświadczenie Doradcy Finansowego 

 

Nazwa (firma):  Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. Spółka komandytowa 

Adres siedziby:  ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań 

Numer telefonu:  +48 (61) 62 51 100 

Numer faksu:  +48 (61) 62 51 101 

Poczta elektroniczna: info@pl.gt.com  

Strona internetowa: www.grantthornton.pl  

 

W imieniu Doradcy Finansowego – Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. Spółka komandytowa działa: 

 

Tomasz Wróblewski Wiceprezes Komplementariusza tj. Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. 

 

Grant Thornton Frąckowiak spółka z o.o. spółka komandytowa brał udział w sporządzaniu następujących elementów 

Prospektu Emisyjnego Spółki: 

 

Część II. Czynniki Ryzyka: punkty: 1., 2. 

 

Część III. Dokument Rejestracyjny: punkty: 3., 5.1.5., 5.2., 6., 8.1., 9., 10., 12., 13., 15., 17.1., 19., 20.7., 

20.8., 22. 

 

Część IV. Dokument Ofertowy: punkty: 3.1., 3.2., 10.2., 10.3., 10.4.  

 

oraz odpowiadającym tym punktom elementów Podsumowania. 

OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) 

nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

Grant Thornton Frąckowiak spółka z o. o. spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu, niniejszym oświadcza, że 

zgodnie z najlepszą wiedzą Doradcy Finansowego i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Doradca Finansowy ponosi odpowiedzialność są prawdziwe, 

rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co 

mogłyby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

………………………………... 

Tomasz Wróblewski 

Wiceprezes Komplementariusza 
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1.4. Oświadczenie Doradcy Prawnego 

 

Nazwa (firma):   Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna  

Adres siedziby:   Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa   

Numer telefonu:   + 48 (22) 544 87 00 

Numer faksu:   + 48 (22) 544 87 01 

Poczta elektroniczna:  warszawa@ssw.pl 

Strona internetowa:  www.ssw.pl 

 

 

W imieniu Doradcy Prawnego - Kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna 

działają: 

Wojciech Szczepaniak  Komplementariusz 

 

Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna brała udział w sporządzaniu 

następujących elementów Prospektu Emisyjnego Spółki: 

 

Część III. Dokument Rejestracyjny: 5., 7., 8.2., 11., 14., 16., 17.2., 17.3., 18., 21., 25. 

  

Część IV. Dokument Ofertowy: punkty: 4. 

 

oraz odpowiadającym tym punktom elementów Podsumowania. 

OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) 

nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 

Oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą Doradcy Prawnego i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić 

taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Doradca Prawny ponosi odpowiedzialność są 

prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają 

niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

………………………………... 

Wojciech Szczepaniak 

Komplementariusz 
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2. BIEGLI REWIDENCI 

2.1. Imiona, nazwiska, adres i siedziba biegłych rewidentów dokonujących badań historycznych 

informacji finansowych 

Badanie statutowych sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 

grudnia 2012 roku przeprowadziła BGGM AUDYT  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot wpisany na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych 

Rewidentów pod numerem 3489, w imieniu której badanie przeprowadził Krzysztof Goliński, Biegły Rewident wpisany 

na listę Biegłych Rewidentów pod numerem 11413. 

 

Badanie statutowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej za lata zakończone 31 grudnia 

2013, 31 grudnia 2014 oraz badania historycznych informacji finansowych obejmujących skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za lata obrotowe zakończone odpowiednio 31 grudnia 2012 roku, 31 

grudnia 2013 roku, 31 grudnia 2014 roku, przeprowadziła 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościelnej 18/4 w 

Poznaniu (kod pocztowy 60-538), podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3363, w imieniu której badanie 

przeprowadził Krzysztof Pierścionek, Biegły Rewident wpisany na listę Biegłych Rewidentów pod numerem 11150. 

 

2.2. Informacje o rezygnacji, zwolnieniu lub zmianie biegłego rewidenta, jeżeli są istotne dla oceny 

Emitenta 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Biegły Rewident nie złożył rezygnacji Emitentowi, ani też 

nie został zwolniony przez Emitenta. Począwszy od 2013 roku nastąpiła zmiana biegłego rewidenta, która została 

dokonana w toku zwykłej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu ograniczenia 

rutynowego podejścia do badania dotychczasowego audytora, który poprzednio badał sprawozdania Emitenta. 

 

3. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 

3.1. Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta, za każdy rok obrotowy okresu objętego 

historycznymi informacjami finansowymi oraz za każdy następujący po nich okres śródroczny 

Przedstawione poniżej dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta opracowane zostały w oparciu o dane finansowe 

zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., od 1 

stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. sporządzonych zgodnie z 

MSSF oraz skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za II kwartał zakończony 30 

czerwca 2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF. 

 

Zgodnie z podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2014 r. jednostkowe 

oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. Emitent sporządzać będzie 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji 

Europejskiej. 
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Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015 

Przychody ze sprzedaży 150 055 170 539 84 627 179 797 83 051 

Zysk ze sprzedaży 9 410 12 588 6 416 11 616 5 291 

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 8 941 6 867 6 044 10 729 5 192 

Zysk z działalności operacyjnej + 
amortyzacja (EBITDA) 

9 398 7 728 6 464 11 665 5 749 

Zysk na działalności gospodarczej 8 453 5 643 5 611 9 736 4 673 

Zysk brutto 8 453 5 643 5 611 9 736 4 673 

Zysk netto 6 652 1 917 3 780 6 603 3 004 

Zysk netto przypisany akcjonariuszom 
jednostki dominującej 

6 652 1 917 3 780 6 603 3 004 

Zysk netto na akcję (w zł) 0,12 0,03 0,06 0,11 0,05 

Przepływy środków pieniężnych netto z 
działalności operacyjnej 

3 565 7 321 4 509 2 981 9 888 

Przepływy środków pieniężnych netto z 
działalności inwestycyjnej 

-9 617 -1 289 - 140 - 445 - 14 

Przepływy środków pieniężnych netto z 
działalności finansowej 

6 887 -5 002 - 4 535 - 2 461 - 8 490 

Razem przepływy pieniężne netto 836 1 030 - 165 75 1 385 

 
Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2012 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2015 

Aktywa trwałe razem 76 331 71 964 72 197 72 066 72 225 

Aktywa obrotowe, w tym: 52 142 55 688 49 329 62 754 50 688 

Należności z tytułu dostaw i usług 49 457 51 814 46 225 58 699 46 555 

Należności z tytułu podatku dochodowego 0 0 9 580 359 

Należności pozostałe 340 781 181 241 195 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 431 2 461 2 097 2 553 3 269 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 913 631 816 681 311 

Kapitał własny 62 589 75 602 79 473 82 826 85 500 

Kapitał podstawowy 53 756 59 053 59 053 59 053 59 053 

Zobowiązania długoterminowe 2 423 810 1 376 1 270 2 077 

kredyty bankowe długoterminowe 1 819 0 0 0 0 

pozostałe zobowiązania finansowe 
długoterminowe 

603 776 1 342 1 263 2 071 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 63 462 51 240 40 676 50 724 35 337 

kredyty bankowe krótkoterminowe 18 817 16 968 12 902 16 528 8 256 

pozostałe zobowiązania finansowe 
krótkoterminowe 

456 1 126 239 1 195 354 

Środki pieniężne na początek okresu 595 1 431 2 264 2 477 1 895 

Środki pieniężne na koniec okresu 1 431 2 461 2 099 2 536 3 280 

Źródło: Emitent 

  



Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  39 
 
 

3.2. W przypadku zamieszczenia w dokumencie rejestracyjnym wybranych śródrocznych informacji 

finansowych, porównywalne dane za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego 

Dane porównywalne do śródrocznych danych finansowych zawarte zostały w punkcie 3.1. niniejszej części 

Prospektu. 

 

4. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA I PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ 

Czynniki ryzyka związane z Emitentem i Grupą Kapitałową Emitenta, jego działalnością, otoczeniem oraz branżą, w 

której funkcjonuje zostały przedstawione w Części II Prospektu – Czynniki Ryzyka. 

 

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA 

5.1. Historia i rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta 

5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Zgodnie z § 1 ust. 1 Statutu Emitent prowadzi działalność pod firmą: ASM GROUP Spółka Akcyjna. Stosownie do 

postanowień § 1 ust. 2 Statutu oraz art. 305 § 2 KSH Emitent może posługiwać się w obrocie skrótem firmy: ASM 

GROUP S.A. Zgodnie z § 2 ust. 2 Statutu Emitent może używać także wyróżniającego go znaku graficznego. 

 

5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny 

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 sierpnia 2010 roku pod 

numerem KRS 0000363620. Emitent posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5252488185 oraz numer 

identyfikacyjny REGON 142578275. 

 

5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony 

Spółka Partner Szymon Pikula, Adam Stańczak S.C. została utworzona w 1998 roku w wyniku zawarcia umowy 

spółki pomiędzy Panem Adamem Stańczak oraz Panem Szymonem Pikula prowadzącymi działalność gospodarczą. 

Dnia 15 stycznia 1999 roku, na mocy aneksu do umowy spółki cywilnej, przystąpił Pan Marcin Skrzypiec prowadzący 

działalność gospodarczą. Spółka przyjęła firmę Partner ASM Szymon Pikula, Adam Stańczak, Marcin Skrzypiec S.C. 

Głównym przedmiotem działalności spółki był merchandising i promocje oraz inne działania reklamowe. Spółka 

Partner ASM Szymon Pikula, Adam Stańczak, Marcin Skrzypiec S.C. została przekształcona w spółkę 

PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j. zgodnie z art. 26 § 4 oraz art. 626 KSH, na mocy uchwały 

nr 1/2005 wspólników spółki cywilnej z dnia 11 lipca 2005 roku. 

 

Spółka PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j., z siedzibą w Warszawie została wpisana do 

rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 sierpnia 2005 roku pod numerem KRS 

0000240371. Umowa spółki została zawarta przez Pana Adama Stańczaka, Pana Marcina Skrzypiec oraz Pana 

Szymona Pikula. Wspólnicy wnieśli odpowiednio następujące wkłady 50.000,00 PLN, 50.000,00 PLN, 50.000,00 PLN. 

Głównym przedmiotem działalności spółki PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j. był 

merchandising i promocje oraz inne działania reklamowe. 

 

Spółka PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j. została przekształcona w spółkę PARTNERASM 

S.A. zgodnie z art. 571 KSH w związku z art. 562 i art. 563 KSH, na mocy uchwały nr 5/2011 wspólników spółki 

jawnej z dnia 18 stycznia 2011 roku (Repertorium A nr 441/2011). Spółka PARTNERASM S.A. z siedzibą w 

Warszawie została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 lutego 

2011 roku pod numerem KRS 0000379044. Kapitał zakładowy spółki wynosił 1.350.000,00 PLN i dzielił się na 

1.350.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja. Każda akcja 
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imienna serii A dawała prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszami spółki zostali Pan Adam 

Stańczak, Pan Szymon Pikula oraz Pan Marcin Skrzypiec. Każdy z akcjonariuszy objął 450.000 akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 450.000,00 PLN. 

 

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 sierpnia 2010 roku pod 

numerem KRS 0000363620. Kapitał zakładowy Emitenta wynosił 102.000,00 PLN i dzielił się na 102.000 

uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja. Każda akcja imienna dawała 

prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

 

W dniu 25 maja 2011 roku zarząd Emitenta oraz zarząd PARTNERASM S.A. sporządzili i przyjęli plan połączenia obu 

spółek. Dnia 8 września 2011 roku zostały podjęte uchwały w przedmiocie połączenia Emitenta ze spółką 

PARTNERASM S.A.: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (Repertorium A 10103/2011) oraz 

uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARTNERASM S.A. (Repertorium A 10110/2011). Połączenie 

nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki PARTNERASM S.A. na 

Emitenta z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, polegającym na nowej emisji akcji serii B, 

które Emitent, jako spółka przejmująca wydał dotychczasowym akcjonariuszom PARTNERASM S.A. Połączenie 

zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 września 2011 roku. Po połączeniu kapitał zakładowy 

Emitenta wynosił 53.756.285,00 PLN i dzielił się na 53.756.285 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 

102.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A oraz 53.654.285 akcji imiennych serii B. 

 
Tabela 1: Podstawowe jednostkowe dane finansowe PARTNERASM S.A. oraz Emitenta przed dniem rejestracji połączenia tj. 30 
września 2011 r. 

tys. zł PARTNERASM S.A. Emitent 

Przychody ze sprzedaży ogółem 17 123 0 

Koszty działalności operacyjnej 12 987 334 

Zysk operacyjny 4 175 - 334 

Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja 4 231 - 334 

Zysk netto 3 341 - 334 

Aktywa  17 312 41 

Trwałe 9 115 8 

Operacyjne 8 197 33 

Kapitał własny 4 691 - 237 

Źródło: Emitent 

 

Konwersja Akcji Serii A, tj. zamiana akcji imiennych na okaziciela została dokonana na podstawie art. 334 § 2 KSH, 

na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 7 maja 2012 roku oraz w wyniku zmian do Statutu podjętych uchwałą 

Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku (Rep. A 8184/2012). Zmiana dotycząca Akcji Serii A została 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS dnia 14 września 2012 roku. 

 

Konwersja Akcji Serii B, tj. zamiana akcji z imiennych na akcje na okaziciela została dokonana na podstawie art. 334 

§ 2 KSH, na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 7 maja 2012 roku oraz w wyniku zmian do Statutu podjętych 

uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku (Rep. A 8184/2012). Zmiana dotycząca Akcji Serii B 

została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS dnia 30 września 2012 roku. 
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W dniu 18 stycznia 2013 roku została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii C w drodze subskrypcji prywatnej, z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmian w statucie Spółki. Podwyższenie kapitału 

zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 stycznia 2013 roku. Po podwyższeniu kapitał 

zakładowy Emitenta wynosił 59.053.455,00 PLN i dzielił się na 59.053.455 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN 

każda, w tym: 102.000 akcji na okaziciela serii A, 53.654.285 akcji na okaziciela serii B oraz 5.297.170 akcji na 

okaziciela serii C. W dniu 18 stycznia 2013 roku została podjęta także uchwała Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji. W dniu 22 lutego 2013 

roku została podjęta uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dematerializacji 

Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcje Serii C. Rejestracja akcji Emitenta nastąpiła w dniu 7 marca 2013 roku pod 

kodem ISIN PLASMGR00014. Wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcje Serii C do obrotu w ramach 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect nastąpiło na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 marca 2013 roku. 

 

5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi 

działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby 

Siedzibą Emitenta jest miasto stołeczne Warszawa. Emitent prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej. Emitent 

został utworzony i działa na postawie Statutu, KSH oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczypospolita Polska. 

 

Dane adresowe Emitenta: ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel. +48 22 829 94 61. 

 

5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 

Wśród istotnych zdarzeń w rozwoju działalności Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej wyróżnić należy: 

 1998 
 
 

 1999 

 założenie agencji marketingowej Partner ASM przez Szymona Pikula i Adam Stańczak w 
formie spółki cywilnej 

 przystąpienie Marcina Skrzypca do spółki cywilnej Partner ASM  

 2005  zmiana formy prawnej (przekształcenie) Partner ASM Szymon Pikula, Adam Stańczak, 
Marcin Skrzypiec S.C. na PARTNERASM sp. j. 

 2008  powstanie dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością GreyMatters oraz New Line 
Media, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na nowoczesne i dedykowane 
usługi wsparcia sprzedaży 

 2010  powstanie ASM GROUP S.A. w formie spółki akcyjnej, której założycielami są Adam 
Stańczak, Szymon Pikula i Marcin Skrzypiec 

 nabycie przez PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j. udziałów 
stanowiących 30% kapitału zakładowego spółki Gruppo Trade Service – Polska 

 2011  nabycie przez PARTNERASM sp. j. pozostałych 70% kapitału zakładowego spółki Gruppo 
Trade Service - Polska 

 zmiana formy prawnej PARTNERASM sp. j. na PARTNERASM spółkę akcyjną 

 nabycie przez Emitenta udziałów stanowiących 75% kapitału zakładowego spółki MDC 
Shelf & Display Monitoring (czerwiec 2011 r.) 

 połączenie Emitenta z PARTNERASM S.A.(wrzesień 2011 r.) 

 nabycie przez Emitenta 100% udziałów spółki GreyMatters (listopad 2011 r.) 
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 nabycie przez Emitenta 100% udziałów spółki New Line Media (listopad 2011 r.) 

 powstanie Grupy Kapitałowej Emitenta, w której skład wchodzi jako podmiot dominujący 
ASM GROUP S.A. oraz jako spółki zależne Gruppo Trade Service – Polska, MDC Shelf & 
Display Monitoring, GreyMatters oraz New Line Media  

 2012  nabycie przez Emitenta 100% akcji spółki prawa włoskiego TRADE(czerwiec 2012 r.) 

 nabycie przez TRADE udziału stanowiącego 100% kapitału zakładowego w spółce 
Promotion Intrade (lipiec 2012 r.) 

 rozszerzenie Grupy Kapitałowej Emitenta o spółki prawa włoskiego: TRADE oraz 
Promotion Intrade  

 2013  sprzedaż przez Emitenta wszystkich udziałów w spółce MDC Shelf & Display Monitoring 
(czerwiec 2013 r.) 

 debiut Emitenta na rynku NewConnect 

 przystąpienie do przestrzegania przez Emitenta zasad zawartych w „Dobrych praktykach 
spółek notowanych na NewConnect” 

 2014  Wyróżnienie Prezesa ASM GROUP w gronie najlepszych menadżerów w Polsce – 319 
miejsce w rankingu „500 Menadżerów 2013” organizowanym z inicjatywy Pulsu Biznesu 

 Wyróżnienie Emitenta w kategorii outsourcing usług biznesowych prestiżowego rankingu 
Book of Lists 2014 opracowywanego przez Warsaw Business Journal  
 

 2015  Otrzymanie prestiżowej nagrody Outsourcing Stars w kategorii Outsourcing Sił Sprzedaży 
za najlepsze wyniki w 2014 roku organizowanym przez Fundację Pro Progressio 

 

5.2. Inwestycje 

5.2.1. Opis głównych inwestycji Grupy Kapitałowej Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie 

objętym historycznymi informacjami finansowymi aż do daty dokumentu rejestracyjnego 

W niniejszym podpunkcie przedstawiono najważniejsze inwestycje dokonane przez Emitenta w okresie objętym 

skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi za lata 2012-2014 oraz za okres od 1 stycznia 2015 r. do daty 

Prospektu Emisyjnego. W prezentowanym okresie Emitent wraz ze spółkami zależnymi dokonywał inwestycji w środki 

trwałe oraz inwestycji kapitałowych w spółki prawa polskiego oraz włoskiego. 

5.2.1.1. Inwestycje w środki trwałe 

Dokonane przez Grupę Kapitałową główne inwestycje w środki trwałe w latach 2012-2014 oraz do Daty Prospektu 

miały na celu zapewnienie ciągłości prowadzenia bieżącej działalności Emitenta oraz spółek zależnych.  

Tabela 2: Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Emitenta 

Poniesione nakłady inwestycyjne przez Grupę Kapitałową 

Emitenta (w tys. zł) 
2012 2013 2014 30.06.2015 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych 981 2 296 32 

- w tym zwiększenie wynikające z przejęcia TRADE S.p.A. 

i Promotion Intrade S.r.l. 
981 - - - 

Zakupy środków trwałych 975 1 437 1 262 1 025 

- w tym zwiększenie wynikające z przejęcia TRADE S.p.A. 

i Promotion Intrade S.r.l. 
926 - - - 

Razem nakłady inwestycyjne 1 956 1 439 1 558 1 057 

Źródło: Emitent 
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Ze względu na charakter prowadzonej przez Emitenta i spółki z jego Grupy Kapitałowej działalności główne 

inwestycje w środki trwałe stanowiły zakupy środków transportu. W przypadku pojazdów przyjętych w użytkowanie na 

podstawie umów leasingu w latach 2012 – 2014 wskazano całkowitą wartość netto pojazdów w dniu rozpoczęcia ich 

użytkowania, przy czym środki transportu stanowią przede wszystkim samochody osobowe przyjęte w użytkowanie 

na podstawie umów leasingu. 

Tabela 3: Nakłady inwestycyjne oraz zmiana stanu środków transportu Grupy Kapitałowej Emitenta  

Poniesione nakłady inwestycyjne przez Grupę Kapitałową 

Emitenta (w tys. zł) 
2012 2013 2014 30.06.2015 

Środki transportu – leasing 0       997 1 005 985 

Źródło: Emitent 

W związku z istotnymi zmianami struktury Grupy Kapitałowej Emitenta w 2012 r. wyszczególniono nakłady 

inwestycyjne spółek TRADE S.p.A. oraz  Promotion Intrade S.r.l. w 2012 r. W trakcie roku 2012 Spółka TRADE S.p.A. 

poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 13 499 euro. Nakłady te były związane z inwestycjami w maszyny i 

urządzenia (2 039 euro), wyposażeniem przemysłowym i handlowym (370 euro) oraz zakupem innych środków 

trwałych (meble i wyposażenie, elektroniczne urządzenia biurowe, pojazdy samochodowe, telefony komórkowe i inne) 

na kwotę 11 090 euro. Jedynymi nakładami inwestycyjnymi poniesionymi przez spółkę Promotion Intrade S.r.l. w 

2012r. były inwestycje w wyposażenie przemysłowe i handlowe na poziomie 2 544 euro. 

Oprócz wymienionych wyżej inwestycji w środki trwałe Emitent ani spółki zależne Emitenta nie dokonały w latach 

2012-2014 oraz w okresie 1 stycznia 2015 r. do daty zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego innych inwestycji, które 

mogłyby zostać uznane za istotne dla działalności Grupy Kapitałowej. 

5.2.1.2. Inwestycje kapitałowe Grupy Kapitałowej Emitenta 

Główne inwestycje kapitałowe Emitenta i spółek zależnych dotyczyły budowania struktury Grupy Kapitałowej poprzez 

transakcje przejęcia podmiotów włoskich oraz sprzedaży udziałów w podmiocie polskim. 

Najważniejsze inwestycje kapitałowe dokonane w 2012 r.  

W okresie roku kalendarzowego trwającego od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012, stanowiącego jednocześnie rok 

sprawozdawczy Emitenta dokonano istotnych inwestycji w papiery wartościowe dwóch spółek kapitałowych prawa 

włoskiego: 

1. Nabycie akcji TRADE S.p.A. 

W dniu 27 czerwca 2012 roku, po spełnieniu warunków zawieszających przewidzianych w Warunkowej Umowie 

Sprzedaży z dnia 31 maja 2012 roku, Emitent nabył 100% akcji, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 euro w 

spółce TRADE S.p.A. z siedzibą w Turynie, funkcjonującej jako spółka akcyjna na podstawie prawa włoskiego. Cena 

za nabywane akcje TRADE S.p.A. została podzielona na dwie raty:  

 pierwsza rata płatna w formie przelewu pieniężnego w dniu 27 czerwca 2012 roku, w kwocie 1.250.000 (jeden 

milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) euro;  

 druga rata płatna w formie nowo wyemitowanych akcji Emitenta serii C, o całkowitej wartości emisyjnej 

określonej w złotych na kwotę 10.912.170,20 zł (dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sto 

siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy), która po korekcie i przeliczeniu na euro wyniosła ostatecznie 

2.650.000 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy euro). 

2. Nabycie udziału Promotion Intrade przez TRADE S.p.A. 

W dniu 12 lipca 2012 roku, spółka TRADE S.p.A. znajdująca się pod kontrolą Emitenta, po spełnieniu warunków 

zawieszających przewidzianych w Warunkowej Umowie Sprzedaży z dnia 31 maja 2012 roku, nabyła 1 udział w 
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spółce Promotion Intrade S.r.l. z siedzibą w Mediolanie, stanowiący 100% kapitału zakładowego o całkowitej wartości 

nominalnej 20.000,00 euro. Promotion Intrade funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 

podstawie prawa włoskiego. Cena za udział Promotion Intrade została zapłacona w wysokości 1.000.000 (jeden 

milion) euro. 

Cena nabycia akcji TRADE oraz udziału w Promotion Intrade została określona w łącznej wysokości 5 mln (pięć 

milionów) euro, z zastosowaniem mechanizmu korekty ceny, co w rezultacie pozwoliło ustalić ostateczną cenę 

nabycia w wysokości 4,9 mln (cztery miliony dziewięćset tysięcy) euro. W opinii Zarządu Emitenta łączna cena 

zapłacona za TRADE oraz Promotion Intrade nie przekracza ich wartości rynkowej. 

Najważniejsze inwestycje kapitałowe dokonane w 2013 r. 

W 2013 r. Emitent ani spółki tworzące Grupę Kapitałową Emitenta nie dokonały żadnych inwestycji o charakterze 

kapitałowym. 

W 2013 r. Emitent dokonał jedynie sprzedaży 75 udziałów w MDC - Shelf & Display Monitoring stanowiących 75% 

kapitału zakładowego. 

Najważniejsze inwestycje kapitałowe dokonane w 2014 r. 

W 2014 r. Emitent ani spółki tworzące Grupę Kapitałową Emitenta nie dokonały żadnych inwestycji o charakterze 

kapitałowym. 

Emitent 2 kwietnia 2014 r. oraz 1 lipca 2014 r. podpisał listy intencyjne w przedmiocie podjęcia współpracy 

zmierzającej do nabycia 100% udziałów w dwóch spółkach prawa polskiego. Niemniej jednak po przeprowadzonych 

procesach due diligence planowane akwizycje nie zostały zrealizowane. 

Najważniejsze inwestycje kapitałowe dokonane w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia Prospektu 

Emisyjnego 

Informacje dotyczące transakcji kapitałowych mających miejsce w okresie od 1 stycznia 2015 do dnia Prospektu 

Emisyjnego zawarte zostały w punkcie 5.2.2. niniejszej części Prospektu. 

5.2.2. Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Grupy Kapitałowej Emitenta 

Obecnie Emitent ani spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta nie są w trakcie realizacji żadnych 

istotnych inwestycji o charakterze kapitałowym lub rzeczowym.  

5.2.3. Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta i spółek z jego Grupy Kapitałowej w 

przyszłości 

W przyszłości Emitent zamierza kontynuować działania akwizycyjne - w szczególności dokonać inwestycji w podmioty 

z branży usług wsparcia sprzedaży działające w Polsce, jak również za granicą. Obecnie prace przygotowawcze do 

planowanych inwestycji kapitałowych obejmują wstępne rozmowy z wybranymi podmiotami oraz analizę możliwych 

do osiągnięcia korzyści pomiędzy potencjalnymi celami przejęcia i Emitentem.  

Ponadto poza inwestycjami wskazanymi w punkcie 5.2.1 i 5.2.2 niniejszej części Prospektu, do dnia zatwierdzenia 

Prospektu Emisyjnego Emitent, jak i spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta nie podjęły żadnych 

wiążących zobowiązań dotyczących inwestycji w przyszłości. 
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6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI 

6.1. Działalność podstawowa Grupy Kapitałowej Emitenta 

6.1.1. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj 

prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych 

kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, za każdy rok obrotowy okresu 

objętego historycznymi informacjami finansowymi 

6.1.1.1. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Emitenta 

W skład Grupy Kapitałowej wchodzi 6 podmiotów.  

Rysunek 1: Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Emitenta 

 
Źródło: Emitent 

Emitent jest spółką holdingową prowadzącą jednocześnie działalność operacyjną w zakresie merchandisingu, 

outsourcingu sił sprzedaży, field marketingu oraz badań marketingowych. Emitent jest jednostką dominującą w 

Grupie Kapitałowej i na Dzień Prospektu sprawuje całkowitą kontrolę nad pięcioma wyspecjalizowanymi podmiotami z 

branży usług wsparcia sprzedaży, z których cztery działają w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a 

jeden podmiot działa w formie spółki akcyjnej. Emitent oraz Gruppo Trade Service, GreyMatters i New Line Media 

prowadzą działalność operacyjną na terenie Polski, natomiast TRADE oraz Promotion Intrade działają na terenie 

Włoch. 

GreyMatters jest podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów z obszaru field marketingu. Główny obszar, w 

którym rozwija się spółka to branża elektroniczna. Spółka koncentruje swoje działania w międzynarodowych sieciach 

oraz lokalnych sklepach realizując usługi promocji sprzedaży oraz doradztwa w sprzedaży.  

Gruppo Trade Service jest podmiotem wyspecjalizowanym głównie w obszarze merchandisingu oraz outsourcingu 

sił sprzedaży. Spółka koncentruje swoje działania przede wszystkim w kanale handlu nowoczesnego (sklepy 

wielkopowierzchniowe, koncerny międzynarodowe) w branży FMCG.  

New Line Media zajmuje się realizacją badań marketingowych oraz wsparciem w zakresie realizacji promocji 

konsumenckich, programów lojalnościowych i programów motywacyjnych.  

TRADE jest kontynuatorem wieloletniej działalności spółki Gruppo Trade Service S.r.l., która osiągnęła pozycję 

wiodącego podmiotu dostarczającego kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży na rynku włoskim realizując głównie 

usługi z zakresu merchandisingu oraz field marketingu. Głównym obszarem działań, na którym koncentruje się spółka 

to branża FMCG zarówna w kanale nowoczesnym jak i tradycyjnym.  

Emitent 

GreyMatters  

sp. z o.o. 

Gruppo Trade 
Service-Polska 

sp. z o.o. 

New Line Media  

sp. z o.o. 
Trade S.p.A. 

Promotion Intrade 
S.r.l. 
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Firma Gruppo Trade Service S.r.l. została zawiązana w dniu 9 stycznia 2003 roku. Siedzibą spółki był Rzym 

(Włochy). Spółka nieprzerwanie od dnia zawiązania prowadziła działalność gospodarczą na terenie Włoch w zakresie 

merchandisingu, promocji, take away oraz innych usług wsparcia sprzedaży. Gruppo Trade Service S.r.l.  z upływem 

lat działania wraz z podmiotami powiązanymi stała się liderem i wiodącą firmą w realizacji usług wsparcia sprzedaży 

na terenie Republiki Włoskiej.  W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi strukturyzacji transakcji nabycia 

przez Emitenta praw udziałowych w spółce Gruppo Trade Service S.r.l.  Emitent w porozumieniu z właścicielami tego 

podmiotu, chcąc ograniczyć potencjalne i niezidentyfikowane w procesach due diligence ryzyka wynikające m.in. ze 

specyfiki funkcjonowania firm usługowych zajmujących się outsourcingiem pracowników i sił sprzedaży na rynku 

włoskim, uzgodnili, iż z przedsiębiorstwa spółki Gruppo Trade Service S.r.l. zostanie wydzielona ściśle określona 

przez zbywającego i potwierdzona przez przedstawicieli Emitenta grupa składników wchodzących w skład 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Gruppo Trade Service S.r.l. niezbędna, konieczna i wystarczająca do 

zapewnienia kontynuowania dotychczasowej działalności tego podmiotu. Postanowiono, że tak wydzielona część 

przedsiębiorstwa zostanie wniesiona przez udziałowców Gruppo Trade Service S.r.l. do nowoutworzonego podmiotu.  

Emitent z dotychczasowymi udziałowcami Gruppo Trade Service S.r.l. ustalili, że nowy podmiot będzie funkcjonował 

w formie spółki akcyjnej (włoska S.p.A.) i do niego zostaną wniesione m.in. wszystkie kontrakty z klientami, 

wyposażenie biur Gruppo Trade Service S.r.l.  oraz wszelkie umowy najmu, urządzenia, systemy informatyczne, 

prawa własności do znaku towarowego, strony internetowej itp. które zapewnią nowemu podmiotowi, nieprzerwaną 

kontynuację dotychczasowej działalności prowadzonej przez  Gruppo Trade Service S.r.l. 

Zawiązanie TRADE S.p.A. oraz wniesienie do tego podmiotu wyodrębnionych składników przedsiębiorstwa Gruppo 

Trade Service S.r.l. zostało dokonane w dniu 27 marca 2012 roku, dokumentacją i aktami notarialnymi 

sporządzonymi przez Giandomenico Bonito – Notariusza w Turynie (Włochy). Czynność ta została dokonana na 

zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Włoch. 

Z dniem 1 kwietnia 2012 roku Gruppo Trade Service S.r.l. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej a 

działalność ta kontynuowana była od tej daty przez TRADE S.p.A. 

Zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w Warunkowej Umowie Sprzedaży z dnia 31 maja 2012 roku udziałowcy 

Gruppo Trade Service S.r.l. dokonali zmiany firmy tego podmiotu nadając mu nową nazwę „GREEN S.r.l.” i podmiot 

ten w 2013 roku został postawiony w stan likwidacji. Do dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, likwidacja GREEN 

s.r.l. (dawniej działającej pod firmą Gruppo Trade Service S.r.l. ) nie została zakończona. 

Promotion Intrade specjalizuje się w działaniach field marketingowych. Spółka realizuje projekty z udziałem hostess, 

promotorów, doradców ds. sprzedaży oraz doradców technicznych. Spółka świadczy również usługi merchandisingu. 

6.1.1.2. Opis segmentów działalności Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 

dnia Prospektu Emisyjnego 

Głównym przedmiotem działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej jest świadczenie usług w zakresie wsparcia 

sprzedaży realizowanych na rzecz dostawców, którzy sprzedają swoje towary w sieciach handlowych dysponujących 

wielko- i średniopowierzchniowymi obiektami handlowymi (supermarkety, hipermarkety, dyskonty), w sieciach 

oferujących RTV/AGD, na terenie sklepów należących do regionalnych sieci handlowych a także w obiektach rynku 

tradycyjnego. Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej świadczyły również usługi na terenie placówek 

bankowych, aptek oraz stacjach paliw. 

 

W 2012 r. zakres usług oferowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Emitenta został skoncentrowany na: 

 merchandisingu, 

 promocji towarów opakowanych oraz żywności niepakowanej, 

 outsourcingu pracowników, 
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 marketingu bezpośrednim, 

 badaniami marketingowymi, 

 pozostałych usługach polegających na świadczeniu dodatkowych usług na rzecz podmiotów nie będących 

dostawcami dóbr konsumpcyjnych. 

Rysunek 2: Segmenty działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w 2013 r., w 2014 r. oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu 

 
Źródło: Emitent 

W okresie do 2012 roku, podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta swoją działalność koncentrowały 

w różnych obszarach usług wsparcia sprzedaży, a począwszy od 2013 roku uwzględniając tendencje rynkowe, 

zapotrzebowanie klientów, a także zmieniające się uwarunkowania w sektorze usługowym, Grupa Kapitałowa 

skoncentrowała swoją aktywność na czterech głównych liniach biznesowych: 

 merchandising, 

 outsourcing sił sprzedaży, 

 field marketing, 

 badania marketingowe. 

 

MERCHANDISING 

Działania w zakresie merchandisingu polegają na wpływaniu na zachowania konsumentów poprzez sposób 

prezentacji towarów w celu zwiększenia sprzedaży, zainteresowania konsumentów, a nawet zwiększenia 

subiektywnej wartości towaru w oczach konsumenta. 

Osoby pełniące funkcję merchandiserów odpowiadają za prezentację towaru w danym obiekcie, dobierają 

odpowiednie elementy ekspozycji i prezentacji oraz dbają o efektywne zagospodarowanie przestrzeni na półkach 

wystawienniczych. 

Przed rozpoczęciem współpracy z nowymi klientami merchandiserzy przechodzą szkolenia ze znajomości 

asortymentu i specyfiki sprzedawanych towarów.  

Ogół działań merchandisingowych ma na celu wsparcie procesu logistyki wewnątrzsklepowej, co bezpośrednio 

przekłada się na wzrost sprzedaży produktów klientów, zlecających usługi poszczególnym podmiotom Grupy 

Kapitałowej Emitenta. 

Grupa Kapitałowa w zakresie merchandisingu świadczy między innymi usługi dedykowane takie jak - merchandising 

mobilny, weekendowy oraz visual merchandising. 

W ramach merchandisingu mobilnego tworzone są zespoły mobilnych merchandiserów, których dodatkowe zadania 

obejmują budowę trwałych relacji z kierownictwem sklepów, rozszerzanie dostępnego asortymentu, sugerowanie 

dokonywanych zamówień oraz stosowanie dodatkowych działań wsparcia sprzedaży. 

Segmenty działalności Grupy Kapitałowej Emitenta 

Merchandising Field marketing 
Outsourcing sił 

sprzedaży 
Badania 

marketingowe 
Pozostałe usługi 
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Merchandising weekendowy polega na wsparciu standardowego serwisu merchandisingowego poprzez 

udostępnienie dodatkowego personelu w okresie zwiększonej rotacji produktów (weekendy, dni przedświąteczne). 

Visual merchandising ma na celu wsparcie klienta w kreowaniu wizerunku ekspozycji, planowaniu zagospodarowania 

przestrzeni w sklepie (materiały POS, witryny sklepowe, podajniki, itp.). 

OUTSOURCING SIŁ SPRZEDAŻY 

Kolejnym obszarem świadczonych usług jest outsourcing sił sprzedaży polegający na budowie i zarządzaniu 

zespołami przedstawicieli wspierających sprzedaż oraz na administrowaniu zespołami prowadzonymi przez klienta. 

Świadczone przez Grupę Kapitałową usługi polegają na rekrutacji, szkoleniach członków zespołów, zarządzaniu i 

regularnym nadzorze nad zespołami, przeprowadzeniu okresowych testów sprawdzających osiąganie zakładanych 

celów oraz raportowanie wyników. 

Outsourcing sił sprzedaży może przyjąć również formę leasingu pracowników lub świadczenia usług pracy 

tymczasowej.  

Wykorzystanie usługi outsourcingu sił sprzedaży pozwala klientowi na zoptymalizowanie jego kosztów operacyjnych 

oraz uniknięcie czynności administracyjno – rozliczeniowych. 

FIELD MARKETING 

W ramach usług field marketingu podmioty z Grupy Kapitałowej zajmują się organizacją akcji oraz eventów mających 

na celu wsparcie sprzedaży, przy wykorzystaniu różnych narzędzi i działań pozwalających na bezpośrednią 

prezentację produktu lub marki konsumentowi. Dotyczy to zarówno działań mających miejsce przy półce sklepowej, 

czyli w miejscu, gdzie konsument podejmuje decyzję o zakupie, jak i działań poza miejscem sprzedaży, tam gdzie 

potencjalny konsument pracuje, spędza wolny czas, a więc na ulicach, plażach, deptakach, w parkach, obiektach 

sportowych, barach czy restauracjach. 

W ramach aktywności promocyjnych wyróżnić należy animacje, degustacje, samplingi, demo pokazy, konsultacje 

sprzedażowe oraz cross-selling usług. W ramach usług field marketingu Grupa Kapitałowa świadczy również usługi 

produkcji POS (materiałów wspierających sprzedaż) oraz logistyki.  

BADANIA MARKETINGOWE 

Podmioty z Grupy Emitenta specjalizują się w analizach sytuacji rynkowej opartych na monitoringu półkowym 

mającym na celu gruntowną analizę rynku oraz wykorzystanie innowacyjnych metod badawczych. 

Do zalet wykorzystania efektów badań marketingowych należy zaliczyć przede wszystkim możliwość dokonania 

szerokiej analizy dostępności oraz cen produktów własnych na tle produktów konkurencji. Ponadto, analiza tendencji 

zachodzących na „półce sklepowej” daje klientowi możliwość oceny rzeczywistego wpływu, jaki na wielkość 

sprzedaży mają wydatki na usługi merchandisingu oraz promocję oraz pozwala na elastyczne reagowanie na zmiany 

w tendencjach zakupowych po stronie konsumentów.  

POZOSTAŁE USŁUGI 

Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie na rynku wsparcia sprzedaży oraz stabilne relacje z wiodącymi sieciami 

handlowymi i klientami, Emitent oraz spółki zależne oferują również niestandardowe usługi na rzecz kontrahentów, 

odpowiadające na bieżące potrzeby klienta. 
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6.1.1.3. Główni odbiorcy oraz dostawcy Grupy Kapitałowej 

Głównymi odbiorcami Grupy Kapitałowej Emitenta są podmioty działające w branżach podstawowych dóbr 

konsumpcyjnych, których sprzedaż charakteryzuje się niską wrażliwością na spadki ogólnej koniunktury 

gospodarczej. W rezultacie popyt na świadczone usługi w okresach dekoniunktury również pozostaje względnie 

niezachwiany. Do szerokiego grona klientów spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta zaliczają się m.in.: 

 firmy z branży spożywczej: Firma Roleski, Red Bull, Bols, Tchibo, Calrsberg, Danone, McCormick Polska 

(dawniej Kamis), Nestle, Hortex, Iglotex, Zott, Hochland, Prymat, Bonduelle, Henryk Kania, Mlekpol, Zielona 

Budka, Sobieski, Polmlek, Żywiec Zdrój, Grupa Żywiec S.A., Bakalland, E.Wedel, Bakoma, Tetley, Martini, 

Mondelez Europe Services, Ferrero Polska Comercial, Jutrzenka, Hoop Polska, Rolnik, Kompania Piwowarska, 

Maspex Wadowice, Kruszwica, Animex, PepsiCo Poland, Heinz, Wrigley, Nutricia, Sante, Univeg, , Barilla G & R 

Fratelli S.p.a., Danone S.p.a, Lavazza, Diageo Italia S.p.a., Nestlè Purina Italia. 

 firmy pozostałych branż: Samsung, Oceanic, Actavis, Imperial Tabacco, Velux, Alpina, VelvetCare, CeDo, Dr 

Irena Eris, L’Oreal, Autoland, Varta, Lotos, Mattel, Coty, Nivea, Energizer, Soraya, Canon, Philip Morris, Unilever, 

Procter&Gamble, LG, Curver, Dax Cosmetics, Eveline Cosmetics, TmToys, 3M, Vileda, Krosno, Nerf, Bic, Kino 

Świat, Cyfrowy Polsat, Marks&Spencer, Atlas, Procter & Gamble S.r.l. Mach 2 Press S.r.l, LG Electronics Italia 

S.p.a, H3g S.p.a, Bolton Group S.p.a Alimentari, Candy Group S.r.l. 

Struktura portfela klientów charakteryzuje się względną rotacją i przede wszystkim bazuje na długoterminowej 

współpracy ze stałą grupą lojalnych odbiorców. Praktyką w nawiązywanej współpracy z klientami jest zawieranie 

ramowych umów zlecenia na świadczenie usług na czas nieokreślony, do których załączniki stanowią specyfikację 

realizacji usług dla konkretnego klienta. 

Głównymi dostawcami Grupy Kapitałowej Emitenta są spółki świadczące usługi leasingu oraz wynajmu pracowników, 

z którymi spółki z Grupy kapitałowej Emitenta posiadają dobre i stabilne relacje a standard obsługi świadczony jest na 

wysokim poziomie. Dodatkowo Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta współpracują z producentami wyposażenia 

promocyjnego oraz firmami transportowymi. 

6.1.1.4. Sezonowość 

W prowadzonej działalności Emitent dostrzega pewną sezonowość osiąganych przychodów w ciągu poszczególnych 

kwartałów roku obrotowego. Zapotrzebowanie na usługi świadczone w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta wzrasta w 

okresach przedświątecznych oraz świątecznych. Zjawisko związane jest szczególnie z okresem świąt Bożego 

Narodzenia oraz Wielkanocy.  

6.1.1.5. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej 

Strategicznym celem Emitenta jest długookresowa budowa wartości poprzez umacnianie pozycji rynkowej i rozwój 

działalności w obszarze kompleksowych usług wsparcia sprzedaży dla biznesu. Kierunki rozwoju strategicznego 

obejmują zarówno wzrost skali działania w zakresie obecnie prowadzonej działalności, skoncentrowanej głównie na 

merchandisingu, outsourcingu sił sprzedaży, field marketingu oraz badaniach marketingowych, jak i poszerzanie 

oferty świadczonych usług o usługi komplementarne w celu oferowania klientom zintegrowanej, kompleksowej obsługi 

w zakresie szeroko pojętego wsparcia procesów sprzedażowych. Wraz z rozwijaniem oferty, strategia Emitenta 

zakłada również rozszerzanie zasięgu terytorialnego świadczonych usług, poprzez ekspansję na rynki zagraniczne. 

Strategia rozwoju Emitenta realizowana jest poprzez równolegle podejmowane trzy kierunki działań, obejmujące:  

 akwizycje podmiotów konkurencyjnych,  

 rozszerzanie i doskonalenie oferty produktowej w ramach rozwoju organicznego, 

 rozszerzanie geograficznego zasięgu świadczonych usług.  
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Emitent skupia się przede wszystkim na rozwoju poprzez przejęcia podmiotów świadczących zarówno usługi 

podobne do oferowanych przez Emitenta, jak również usługi do nich komplementarne. Przyjęcie strategii konsolidacji 

wynika m.in. ze wzrostu konkurencji na krajowym rynku outsourcingu i usług wsparcia sprzedaży. W ramach procesu 

rozszerzania i integracji Grupy Kapitałowej, zainicjowanego w 2011 roku, Emitent dokonał w 2011 roku przejęcia 4 

podmiotów polskich oraz w 2012 roku przejęcia 2 podmiotów funkcjonujących na rynku włoskim, posiadających 

ugruntowaną pozycję rynkową, jak również planuje przejęcia kolejnych podmiotów polskich i zagranicznych, 

mających istotne doświadczenie w branży outsourcingu i usług wsparcia sprzedaży. W ramach przygotowania 

procesów przejęć podmiotów trzecich Emitent prowadzi rozmowy zarówno z bezpośrednimi konkurentami na rynku 

polskim, jak również ze spółkami zagranicznymi. 

W ramach wdrażania strategii konsolidacji Emitent aktywnie poszukuje możliwości rozwoju na dynamicznie rosnących 

rynkach zagranicznych. Z jednej strony stanowi to odpowiedź na globalne tendencje w branży, z drugiej dążenie do 

zaspokojenia rosnących potrzeb klientów. Wobec takich tendencji rynkowych mniejszym podmiotom będzie znacznie 

trudniej dostosować się do zmian gospodarczych, ich oferta zawsze będzie mniej korzystna cenowo i węższa niż 

skonsolidowanych grup, mających wieloletnie doświadczenie i wartościowe zasoby. Jednocześnie w dłuższej 

perspektywie, Emitent dążyć będzie do oferowania kompleksowych usług outsourcingowych w skali regionu jako 

partner strategiczny dla klientów korporacyjnych działających na skalę europejską. 

Równocześnie z rozwojem poprzez konsolidację i ekspansję na nowe rynki, Emitent sukcesywnie dociera do coraz 

szerszego kręgu klientów realizując działania oparte na pozyskiwaniu nowych dostawców do obsługi w ramach 

rozwoju sieci handlu detalicznego, jak również ciągłe zwiększa konkurencyjność świadczonych usług, poprzez 

podnoszenie ich jakości, m.in. poprzez zastosowanie coraz nowocześniejszych narzędzi komunikacji i monitoringu 

pracy w terenie. Działania rozwojowe w tym zakresie realizowane są przede wszystkim przez rozwój systemów 

informatycznych i wdrażanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu pracą struktur terenowych oraz weryfikacji 

jakości świadczonych usług. Ponadto, Emitent systematycznie zwiększa zakres usług świadczonych poza terenem 

placówek handlowych, zarządzając na zlecenie klientów ekspozycją ich towarów i wspierając działania promocyjne. 

Emitent uważa, iż włączenie w struktury Grupy Kapitałowej podmiotów zagranicznych i krajowych wraz z 

wprowadzeniem nowych usług oraz doskonaleniem jakości obsługi klienta pozwoli nie tylko na zbudowanie 

pożądanej skali działania, lecz również umocni pozycję Emitenta i jego Grupy Kapitałowej jako wiodącego gracza w 

atrakcyjnym i dynamicznie rozwijającym się segmencie rynku outsourcingu. 

6.1.2. Wskazanie nowych produktów lub usług, które zostały wprowadzone, a także w zakresie, w 

jakim informacje na temat opracowywania nowych produktów i usług zostały upublicznione, 

podanie stanu prac nad tymi projektami. 

Emitent w odpowiedzi na zapotrzebowania rynku, oczekiwania klientów oraz zmieniające się trendy zamierza 

elastycznie podchodzić do usług dostępnych w obszarze działalności podstawowej. Kierunki rozwoju strategicznego 

obejmują zarówno wzrost skali działania w zakresie obecnie prowadzonej działalności, skoncentrowanej głównie na 

merchandisingu, outsourcingu sił sprzedaży, field marketingu oraz badaniach marketingowych, jak i poszerzanie 

świadczonych usług o usługi komplementarne w celu oferowania klientom zintegrowanej, kompleksowej obsługi w 

zakresie szeroko pojętego wsparcia procesów sprzedażowych. W chwili obecnej Emitent nie jest w trakcie zmian 

struktury świadczonych usług, a obecną strukturę uważa za optymalną dla działalności operacyjnej. 
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6.2. Opis głównych rynków, na których Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność 

6.2.1. Charakterystyka rynku usług wsparcia sprzedaży 

Główny przedmiot działalności Emitenta stanowi świadczenie usług w zakresie wsparcia sprzedaży. Charakter 

świadczonych usług sprowadza się m.in. do zatrudniania osób głównie w charakterze pracowników tymczasowych.  

Polski sektor outsourcingu sił sprzedaży według danych na styczeń 2014 r. wyceniany jest na około 1,6 mld złotych, 

co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o około 60%. Segment wsparcia sprzedaży jest jednym 

z najprężniej rozwijających się sektorów rynku outsourcingu w Polsce. Za rozwojem segmentu przemawia wzrost 

świadomości korzyści płynących z outsourcingu wśród przedsiębiorców, którzy coraz częściej gotowi są przenosić na 

zewnątrz tą część swojej działalności, która nie stanowi ich podstawowego obszaru funkcjonowania. Obecnie około 

połowa polskich firm korzysta z outsourcingu wsparcia sprzedaży. Wśród najpopularniejszych usług tego obszaru 

wyróżnić można wsparcie procesów sprzedaży, z którego korzysta 67% firm decydujących się na outsourcing 

wsparcia sprzedaży. 

Wśród branż, które najchętniej korzystają z usług wsparcia sprzedaży wyróżnić należy branżę finansową, branżę 

artykułów szybko zbywalnych (FMCG) oraz branżę farmaceutyczną. Tendencja outsourcingu sił sprzedaży w branży 

finansowej pokrywa się z ogólną tendencją outsourcingu wszelkich usług niezwiązanych z podstawową działalnością 

w tym segmencie. Przedsiębiorstwa z branży FMCG i farmaceutycznej korzystają głównie z outsourcingu sił 

sprzedaży w postaci promocji i ekspozycji produktów. Wymienione branże wykazują wyraźne zapotrzebowanie na 

ściśle określone usługi wsparcia sprzedaży. 

Wśród najczęściej wymienianych oczekiwań przedsiębiorstw w związku z korzystaniem z outsourcingu sił sprzedaży 

wyróżnić należy chęć uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz rozbudowanie posiadanego portfela klientów. Istotną 

kwestią kierującą podmioty w stronę outsourcingu sił sprzedaży jest także potrzeba skoncentrowania działań 

podmiotu na głównym przedmiocie jego działalności. Wśród celów outsourcingu sił sprzedaży wymienić należy 

również wzrost jakości świadczonych usług sprzedaży oraz zwiększenie jej dynamiki. 

Wykres 1: Cele outsourcingu sił sprzedaży 

 
Źródło: opracowanie Grant Thornton na podstawie Ogólnopolskiego badania rynku outsourcingu 2013 

Coraz więcej podmiotów korzystających z pomocy firm zewnętrznych w procesie wsparcia sprzedaży wymaga od 

kontrahentów kompleksowego zarządzania wszystkimi jego elementami. Spółki oczekują wsparcia w zakresie 

merchandisingu, aktywnej i bezpośredniej promocji produktu, działań związanych ze wsparciem klienta oraz 

rozpatrywaniem reklamacji. Biorąc pod uwagę zmiany w strukturze powierzchni sklepów w latach 2011-2013 należy 

zauważyć, że w Polsce budowanych jest coraz więcej sklepów wielkopowierzchniowych, w których można prowadzić 

działania merchandisingowe. Łączną liczbę wszystkich sklepów znajdujących się na terenie Polski w roku 2013 

szacuje się na ok. 354 tys. placówek, czyli o 1% mniej niż przed rokiem. Działania merchandisingowe lub promocyjne 

przeprowadzane są jednak zazwyczaj w sklepach wielkopowierzchniowych o metrażu większym niż 1000 m2, których 

liczba w 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 147 placówek. 
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Tabela 4: Liczba sklepów w podziale na powierzchnie w latach 2011-2013 

Powierzchnia 
Rok do 99 m2 

100 
– 199 m2 

200  
– 299 m2 

300  
– 399 m2 

400  
– 999 m2 

1000 
– 1999 m2 

2000  
– 2499 m2 

powyżej 
2500 m2 

2013 318 317 13 922 5 927 3 474 8 484 2 221 245 972 

2012 323 533 13 712 5 746 3 281 7 726 2 116 237 938 

2011 311 496 14 124 5 677 3 190 7 335 1 986 268 906 

Źródło: opracowanie Grant Thornton na podstawie danych GUS 

 

Zauważalnym trendem w przeciągu ostatnich dwóch lat jest rozpoczęcie polityki dyskontowej w coraz większej liczbie 

sieci handlowych, czyli maksymalizacji marż przy jednoczesnym ograniczaniu asortymentu. Widoczny jest także 

spadek zapotrzebowania przedsiębiorstw na bezpośrednie działania promocyjne w super i hipermarketach, takie jak 

degustacje i animacje działań. Usługi obejmujące pojedyncze akcje marketingowe ustępują miejsca złożonym, 

kompleksowym działaniom. Firmy korzystające z usług wsparcia sprzedaży coraz częściej decydują się na działania 

wielopoziomowe zaczynające się od opracowania koncepcji kampanii reklamowej, a na audycie handlowym kończąc. 

Złożone działania marketingowe wypierają pojedyncze reklamy ze względu na wyższą skuteczność w docieraniu do 

określonych odbiorców produktu oraz prowadzą do efektu synergii w działaniach marketingowych. 

Polski sektor wsparcia sprzedaży prezentuje dodatni trend bez wyraźnych wahań sezonowych. Jedyne odchylenia od 

trendu mają miejsce w okresie wakacyjnym poprzez zmniejszoną liczbę akcji marketingowych prowadzonych przez 

firmy. W tym okresie spadają również obroty galerii handlowych i innych wielkopowierzchniowych jednostek 

handlowych. Natomiast w okresach przedświątecznych widoczna jest zwiększona intensywność akcji promocyjnych 

oraz usług merchandisingu. Postępująca globalizacja i konsolidacja rynku może doprowadzić do wyeliminowania 

wahań sezonowych. Wejście na rynek polski nowych globalnych lub regionalnych podmiotów oraz wyjście na rynek 

zagraniczny największych firm polskich może spowodować wygładzenie linii trendu poprzez różnice w ramach 

czasowych występowania wzmożonych aktywności marketingowych w poszczególnych krajach. Dodatkowo na rynek 

polski wchodzą nowe firmy międzynarodowe z branży farmaceutycznej lub FMCG, których strategie rozwoju produktu 

i wchodzenia na nowy rynek opierają na intensywnych kampaniach reklamowych często wykorzystujące firmy 

zajmujące się wsparciem sprzedaży. 

Wśród głównych konkurentów Emitenta - podmiotów działających na polskim rynku wsparcia sprzedaży wyróżnić 

należy: 

 Work Service S.A. 

 PMT Marketing System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

 MS Service  sp. z o.o. 

 Cursor S.A. 

 Dem’a Promotion Polska  sp. z o.o.  

Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest międzynarodową spółką notowaną na warszawskiej giełdzie. Firma 

zajmuje się głównie rekrutacją i usługami z zakresu HR. Work Service S.A. świadczy usługi m.in. w zakresie 

następujących linii biznesowych: 

 doradztwo HR, 

 dobór personalny 

 outsourcing, 

 praca tymczasowa. 

Spółka zasięgiem działalności obejmuje całą Polskę oraz kraje europejskie. Grono klientów Work Service S.A. liczy 

ponad 3 000 podmiotów do których należą m.in.: Carlsberg, Bridgestone, Edesa, AmRest, Dialog. Akcje Work Service 

S.A notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  
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PMT Marketing System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu oferuje kompleksowe, 

sprawdzone i transparentne rozwiązania wspierające sprzedaż. Spółka świadczy usługi m.in. w zakresie 

następujących linii biznesowych: 

 merchandising 

 promocje, 

 rozwiązania innowacyjne, 

 konsulting, 

 projekty dedykowane. 

Wśród dostępnej oferty usług znajduje się także audyt ekspozycji, merchandising produktowy oraz dystrybucja „Point 

of Sales”. Spółka prowadzi działalność na terenie całej Polski. Do grona klientów PMT Marketing System Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. należą m.in.: Carlsberg, Orange Polska, Lorea’l, Tchibo, Hortex, Henkel, 

Prima, Bakoma, Reckitt, Podravka Polska. 

MS Service  sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zajmuje się usługami z zakresu BTL (below the line) obejmującymi 

usługi merchandisingowe oraz outsourcing sił sprzedaży. Spółka jest ekspertem w zakresie budowy i zarządzania 

zespołami sprzedaży. MS Service sp. z o.o. świadczy usługi m.in. w zakresie następujących linii biznesowych: 

 merchandising, 

 outsourcing sił sprzedaży, 

 promocje sprzedaży, 

 badania i audyty, 

 logistyka i zarządzanie materiałami POS. 

Zakres terytorialny świadczonych usług obejmuje teren całego kraju. Do grona klientów MS Service sp. z o.o. należą 

m.in.: Bosch, Braun, CEDC, Danone, Farm Frites, Lego, Osram, Pepsi, Red Bull, Wrigley. 

Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką wchodzącą w skład grupy OEX. Firma specjalizuje się 

w projektowaniu, realizacji złożonych procesów wsparcia sprzedaży, logistyki i promocji. Cursor S.A. świadczy usługi 

m.in. w zakresie następujących linii biznesowych 

 outsourcing sił sprzedaży, 

 akcje promocyjne i programy lojalnościowe, 

 logistyka materiałów marketingowych. 

Spółka prowadzi działalność na terenie całego kraju. Obecnie świadczy usługi dla ponad 230 klientów z branży 

FMCG, finansowej, farmaceutycznej oraz telekomunikacyjnej. Cursor S.A. świadczy swoje usługi m.in. dla takich 

podmiotów jak: Orange, PZU, Unilever, Orlen, Nestle, Tauron, Warta. 

Dem’a Promotion Polska  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest agencja świadczącą usługi wsparcia sprzedaży, 

w tym zajmuje się kreacją, organizacją i realizacją działań marketing services. Dem’a Promotion Polska sp. z o.o. 

świadczy usługi m.in. w zakresie następujących linii biznesowych: 

 merchandising, 

 promocje sprzedaży, 

 leasing Sales Force, 

 badania, 

 wydarzenia specjalne. 

Do grona klientów Dem’a Promotion Polska sp. z o.o. należą  m.in.: Agros Nova, 3M, Bahlsen, Coca-Cola, Henkel, 

Unilever, Mars Polska, Kompania Piwowarska, Stock, Oshee. Zasięgiem swoich usług spółka obejmuje teren całej 

Polski. 
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6.2.2. Aktualna sytuacja makroekonomiczna  

Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, stąd sytuacja oraz 

perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta zależą od sytuacji gospodarczej obydwu krajów. Według danych za 

2013 r. gospodarka włoska jest czwartą co do wielkości gospodarką Unii Europejskiej, natomiast gospodarka polska 

plasuje się na 8 miejscu. Łącznie obydwa kraje generują prawie 1 950 mld € PKB (1 560 mld € Włochy oraz 390 € 

mld Polska), co stanowi ok. 15% europejskiego PKB (12% Włochy oraz 4% Polska). Według danych za III kwartał 

2014 r. gospodarka polska rosła w tempie 0,9% kwartał/kwartału (3,4% rok/roku), natomiast gospodarka włoska 

zmniejszyła się o 0,1% kwartał/kwartału (0,5% rok/roku). Dla porównania tempo wzrostu całej gospodarki Unii 

Europejskiej w III kwartale 2014 r. wyniosło 0,3% kwartał/kwartału (1,3% rok/roku). Prognozy Komisji Europejskiej 

zakładają wzrost PKB Włoch na poziomie 0,6% w 2015 r. Przewidywania Komisji Europejskiej dla polskiej gospodarki 

wynoszą analogicznie 2,8%. 

Wykres 1: Tempo wzrostu PKB (kwartał/kwartału) dla Polski, Włoch oraz Unii Europejskiej w okresie IV kwartał 2011 – III kwartał 2014 

 
Źródło: opracowanie Grant Thornton na podstawie danych EUROSTAT 

 

Rynek pracy tymczasowej jako pierwszy reaguje na poprawę koniunktury makroekonomicznej. Fundamentalną cechą 

pracy tymczasowej jest elastyczność, która pozwala na redukcję zatrudnienia w okresach spowolnienia 

gospodarczego oraz szybką reakcją na poprawę koniunktury. Ożywienie gospodarcze związane jest ze zwiększeniem 

zapotrzebowania na pracę, a szczególnie w pierwszych okresach poprawy koniunktury gospodarczej 

przedsiębiorstwa chętniej korzystają z pracowników tymczasowych. Wskaźnik PMI pokazuje aktywność gospodarczą, 

gdzie wartością graniczną pomiędzy rozwojem a recesją jest wartość 50. Wskaźnik PMI dla Polski oraz dla Włoch w 

okresie lipiec 2013 r. – czerwiec 2014 r. kształtował się powyżej wartości 50. Obecnie wskaźnik PMI dla obydwu 

krajów oscyluje wokół wartości 50 z widoczną tendencją do wzrostu wartości, co sygnalizuje wyższe tempo wzrostu 

zatrudnienia w najbliższych okresach.  
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Wykres 2: Wskaźnik PMI dla Polski oraz Włoch 

 
Źródło: opracowanie Grant Thornton na podstawie danych stooq.pl 

 

Znaczenie dla kształtowania się popytu na usługi spółek Grupy Kapitałowej Emitenta ma kształtowanie się sytuacji na 

rynku pracy. Zarówno w Polsce, jak i we Włoszech od 2008 r. wzrasta liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne. 

Według danych EUROSTATU stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2013 wyniosła 10,3%, natomiast we Włoszech 

12,2%. Dla porównania stopa bezrobocia na koniec 2013 r. w całej Unii Europejskiej wyniosła 9,6%. Znaczny odsetek 

osób bezrobotnych w ostatnich latach stanowi bazę potencjalnych osób mogących zostać zatrudnionymi przez 

Emitenta.  

Wykres 3: Poziom stopy bezrobocia oraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2004-2013 dla Polski oraz Włoch 

 
Źródło: opracowanie Grant Thornton na podstawie danych EUROSTAT 

 

Oceniając perspektywy spółek Grupy Kapitałowej Emitenta należy także zwrócić uwagę na Barometr Perspektyw 

Zatrudnienia opracowywany przez Manpower. Według Manpower branże, w których koncentruje się działalność 

Emitenta tj. handel, HoReCa oraz branża finansowa charakteryzują się pozytywnymi perspektywami zatrudnienia. 

Prognoza netto zatrudnienia w IV kwartale 2014 r. dla Polski wynosi 6 punktów procentowych w ujęciu rok do roku. 
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Wykres 4: Prognoza zatrudnienia w IV kwartale 2014 r. wg. sektorów w Polsce 

Źródło: opracowanie Grant Thornton na podstawie danych Manpower 

 

Znaczenie dla kształtowania się sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta ma kurs EUR/PLN. Średni kurs 

EUR/PLN w okresie styczeń 2011 – październik 2014 ukształtował się na poziomie 4,17, przy czym kurs odchylał się 

średnio o ok. 12,7%. Konsensus prognoz zakłada ukształtowanie się kursu EUR/PLN na koniec roku 2015 w 

okolicach 4,2. Znaczne wahania kursu wpływają na prezentację pozycji w skonsolidowanych sprawozdaniach 

finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta. Kształtowanie się kursu walut ma także znaczenie ze względu na strategię 

rozwoju poprzez akwizycję podmiotów zagranicznych oraz wysokość kursu w momencie rozliczenia transakcji 

zakupu.  

Wykres 5: Kształtowanie się kursu EURPLN w okresie styczeń 2011- grudzień 2014 

 
Źródło: opracowanie Grant Thornton na podstawie danych stooq.pl 

 

Istotnym aspektem makroekonomicznym wpływającym na kształtowanie się sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej 

Emitenta jest oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym polskim – WIBOR oraz europejskim - EURIBOR. 

Zmiana wartości stóp procentowych WIBOR i EURIBOR uzależniona jest od decyzji odpowiednio polskich oraz 

europejskich władz monetarnych odnośnie kształtowania się stóp referencyjnych odpowiednio NBP i EBC. 

Kształtowanie się ww. stóp procentowych wpływa na wysokość kosztów finansowania zewnętrznego, co znajduje 

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60



Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  57 
 
 

bezpośrednie przełożenie w wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta. Obecnie wartości zarówno WIBOR, 

jak i EURIBOR kształtują się na jednym z najniższych poziomów.  

Wykres 6: Kształtowanie się WIBOR 3M oraz EURIBOR 3M w okresie styczeń 2011- grudzień 2014 

 
Źródło: opracowanie Grant Thornton na podstawie danych stooq.pl 

6.2.3. Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta 

Główny przedmiot działalności Emitenta oraz spółek Grupy Kapitałowej stanowi wsparcie sprzedaży poprzez 

oferowanie usług merchandisingu, field marketing, outsourcingu sił sprzedaży oraz prowadzenia badań 

marketingowych. Strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta zaprezentowano w oparciu o 

aktualnie świadczone usługi z uwzględnieniem historycznie świadczonych usług w pozycji pozostałe usługi. 

Tabela 5: Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w podziale na usługi 

w tys. zł 2012 2013 01.01-30.06.2014 2014 01.01-30.06.2015 

Przychody ze 

sprzedaży 

usług, z tego: 

150 052 100,0% 170 505 100,0% 84 677 100,0% 179 797 100,0% 83 135 100,0% 

merchandising 59 302 39,5% 83 974 49,2% 41854 49,4% 86 343 48,0% 45 785 55,1% 

field marketing 38 814 25,9% 53 963 31,6% 26 904 31,8% 67 557 37,6% 24 046 28,9% 

outsourcing sił 

sprzedaży 
18 424 12,3% 22 664 13,3% 11 035 13,0% 18 257 10,2% 10 361 12,5% 

badania 

marketingowe 
491 0,3% 9 840 5,8% 4 406 5,2% 7 081 3,9% 2 724 3,3% 

pozostałe usługi  33 021 22,0% 64 0,0% 478 0,6% 559 0,3% 219 0,3% 

Przychody ze 

sprzedaży 

towarów i 

materiałów 

3 0,0% 34 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Przychody 

netto ze 

sprzedaży 

razem 

150 055 100,0% 170 539 100,0% 84 677 100,0% 179 797 100,0% 83 135 100,0% 

Źródło: Emitent 
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Strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaż z podziałem na rynki geograficzne za każdy rok obrotowy objęty 

historycznymi informacjami finansowymi przedstawiono w podziale na przychody z rynku polskiego oraz włoskiego. 

Tabela 6: Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w podziale geograficznym 

w tys. zł 2012 2013 01.01-30.06.2014 2014 01.01-30.06.2015 

Przychody ze 

sprzedaży 

usług: 

150 052 100,0% 170 505 100,0% 84 627 100,0% 179 797 100,0% 83 051 100,0% 

Polska 100 836 67,2% 82 429 48,3% 40 726 48,12% 82 495 45,9% 36 591 44,06% 

Zagranica 49 216 32,8% 88 076 51,6% 43 901 51,88% 97 302 54,1% 46 460 55,94% 

Przychody ze 

sprzedaży 

towarów 

i materiałów: 

3 0,0% 34 0,0% 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 

Polska 3 0,0% 34 0,0% 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 

Zagranica 0 0,0% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 

Przychody 

netto ze 

sprzedaży 

razem: 

150 055 100,0% 170 539 100,0% 84 627 100,0% 179 797 100,0% 83 051 100,0% 

Polska 100 839 67,2% 82 463 48,4% 40 726 48,12% 82 495 45,9% 36 591 44,06% 

Zagranica 49 216 32,8% 88 076 51,6% 43 901 51,88% 97 302 54,1% 46 460 55,94% 

Źródło: Emitent 

6.3. Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta 

W opinii Emitenta, w latach objętych historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu nie nastąpiły 

nadzwyczajne czynniki, które mogłyby mieć wpływ na działalność podstawową Emitenta lub główne rynki, na których 

prowadzona jest działalność przez Emitenta i spółki z jego Grupy Kapitałowej. 

6.4. Uzależnienie Emitenta od patentów i licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych 

albo od nowych procesów produkcyjnych 

W działalności Emitenta nie występuje uzależnienie od patentów, licencji, umów przemysłowych, handlowych lub 

finansowych ani od nowych procesów produkcyjnych. 

6.5. Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej 

Emitent ani spółki zależne Grupy Kapitałowej Emitenta nie przeprowadzały oraz nie planują przeprowadzenia 

samodzielnych badań pozycji konkurencyjnej, które to pozwoliłyby na dokładne oszacowanie posiadanych udziałów 

rynkowych. Niemniej jednak Emitent szacuje swoją pozycję konkurencyjną oraz pozycję konkurencyjną spółek z 

Grupy Kapitałowej w oparciu o dane dotyczące wielkości przychodów ze sprzedaży, zawartych umów z 

kontrahentami, ogólnodostępnych publikacji prasowych, materiałów przygotowanych przez podmioty opracowujące 

dane statystyczne oraz inne ogólnodostępne informacje umożliwiające dokonywanie porównań rynkowych. 

7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

7.1. Krótki opis grupy, do której należy Emitent oraz miejsca Emitenta w tej grupie 

Grupa Emitenta składa się z podmiotu dominującego ASM GROUP S.A. i 5 podmiotów zależnych (w tym jednego 

pośrednio zależnego). Przedmiotem działalności Grupy jest przede wszystkim świadczenie kompleksowych usług 

wsparcia sprzedaży, w tym merchandisingu, outsourcingu sił sprzedaży, field marketingu oraz badań 

marketingowych. Emitent sprawuje kontrolę nad pięcioma spółkami kapitałowymi, z których trzy są spółkami z 
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ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonymi na podstawie przepisów prawa polskiego, a dwie są spółkami 

kapitałowymi utworzonymi na podstawie przepisów prawa włoskiego. 

Rysunek 3: Schemat Grupy Kapitałowej Emitenta 

 
Źródło: Emitent 

7.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych od Emitenta 

Podmiotami zależnymi Emitenta są: 

 

GreyMatters sp. z o.o., z siedzibą w Polsce, w Warszawie (adres: 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18), 

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 czerwca 2008 r. pod numerem 

0000305201 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. Spółce został 

nadany numer NIP 5252427634. Spółka została wpisana do rejestru REGON pod numerem 141381085. Kapitał 

zakładowy GreyMatters  sp. z o.o. wynosi 160.000 PLN i dzieli się na 1.600 udziałów. Całość udziałów w spółce 

należy do Emitenta. Spółka jest podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów z obszaru field marketingu. 

Główny obszar, w którym rozwija się spółka to branża elektroniczna. Spółka koncentruje swoje działania w 

międzynarodowych sieciach oraz lokalnych sklepach realizując usługi promocji sprzedaży oraz doradztwa w 

sprzedaży.  

 

Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o., z siedzibą Polsce, w Warszawie, (adres: 00-052 Warszawa, 

ul. Świętokrzyska 18), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 kwietnia 

2010 r. pod numerem 0000353514 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. Spółce został nadany numer NIP 7010230254. Spółka została wpisana do rejestru 

REGON pod numerem 142338909. Kapitał zakładowy Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. wynosi 50.000 PLN i 

dzieli się na 1.000 udziałów. Całość udziałów w spółce należy do Emitenta. Spółka jest podmiotem 

wyspecjalizowanym głównie w obszarze merchandisingu oraz outsourcingu sił sprzedaży. Spółka koncentruje swoje 

działania przede wszystkim w kanale handlu nowoczesnego (sklepy wielkopowierzchniowe, koncerny 

międzynarodowe) w branży FMCG.  

 

New Line Media  sp. z o.o., z siedzibą w Polsce, w Warszawie (adres: 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18), 

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 lipca 2008 r. pod numerem 

0000308860 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. Spółce został 

nadany numer NIP 5252426505. Spółka została wpisana do rejestru REGON pod numerem 141381116. Kapitał 

zakładowy New Line Media sp. z o.o. wynosi 105.000 PLN i dzieli się na 2.100 udziałów. Całość udziałów w spółce 

Emitent 

GreyMatters  

sp. z o.o. 

Gruppo Trade 
Service Polska 

sp. z o.o. 

New Line Media  

sp. z o.o. 
Trade S.p.A. 
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należy do Emitenta. Spółka zajmuje się realizacją badań marketingowych oraz wsparciem w zakresie realizacji 

promocji konsumenckich, programów lojalnościowych i programów motywacyjnych.  

 

TRADE S.p.A., spółka kapitałowa prawa włoskiego działająca w formie spółki akcyjnej, z siedzibą we Włoszech, 

w Turynie (adres: 10138 CAP Turyn, Corso Francesco Ferrucci 77/9), została zarejestrowana we włoskim rejestrze 

przedsiębiorców 2 kwietnia 2012 r. pod numerem TO 1156062. Spółce nadany został przez organy podatkowe numer 

identyfikacji podatkowej 10717010010. Czas trwania spółki jest oznaczony do dnia 31 grudnia 2040 r. Całość akcji 

w kapitale zakładowym Spółki należy do Emitenta. Spółka jest kontynuatorem wieloletniej działalności spółki Gruppo 

Trade Service S.r.l., która osiągnęła pozycję wiodącego podmiotu dostarczającego kompleksowe usługi wsparcia 

sprzedaży na rynku włoskim realizując głównie usługi z zakresu merchandisingu oraz field marketingu. Głównym 

obszarem działań, na którym koncentruje się spółka jest branża FMCG zarówna w kanale nowoczesnym jak 

i tradycyjnym. 

 

Promotion Intrade S.r.l., spółka kapitałowa prawa włoskiego, działająca w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą we Włoszech, w Turynie (adres: 10138 CAP Turyn, Corso Francesco Ferrucci 77/9), 

została zarejestrowana we włoskim rejestrze przedsiębiorców pod numerem MI 1899784. Spółce nadany został przez 

organy podatkowe numer identyfikacji podatkowej 06552920966. Czas trwania spółki jest oznaczony do dnia 

31 grudnia 2050 r. Udział w Spółce uprawniający do 100% głosów w Spółce posiada TRADE S.p.A. Spółka 

specjalizuje się w działaniach field marketingowych. Spółka realizuje projekty z udziałem hostess, promotorów, 

doradców ds. sprzedaży oraz doradców technicznych. Spółka świadczy również usługi merchandisingu. 

 

8. ŚRODKI TRWAŁE 

8.1. Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych, w 

tym dzierżawionych nieruchomości, oraz jakichkolwiek obciążeń ustanowionych na tych aktywach 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. Emitent posiada środki trwałe o łącznej wartości 2 402 tys. zł. Poniższa 

tabela przedstawia zestawienie wartości środków trwałych w podziale na grupy według stanu na koniec każdego roku 

objętego historycznymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi oraz na dzień 30 czerwca 2015 r. Na 

wskazanych aktywach nie ustanowiono żadnych obciążeń. Dodatkowo na dzień Prospektu nie zaistniały istotne 

zmiany w wartości środków trwałych Emitenta. 

Tabela 7: Zestawienie wartości środków trwałych 

 tys. zł 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 

Wyszczególnienie Wartość Udział Wartość Udział Wartość Udział Wartość Udział 

Urządzenia techniczne 
i maszyny 

306 14,9% 181  9,2% 254 13,9% 228 9,49% 

Środki transportu 1 039 50,4% 1 670  85,2% 1 500 81,7% 2 093 87,14% 

Inne środki trwałe 714 34,7% 110  5,6% 81 4,4% 81 3,37% 

Rzeczowe aktywa 
trwałe razem 

2 060 100,0% 1 960  100,0% 1 835 100,0% 2 402 100,00% 

Źródło: Emitent 

W ocenie Zarządu Emitenta, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Emitent oraz spółki Grupy 

Kapitałowej nie posiadają znaczących rzeczowych aktywów trwałych. Zarząd Emitenta przyjął, iż znaczące rzeczowe 

aktywa trwałe to takie, które mają istotne znaczenie dla działalności podstawowej Emitenta lub spółek z Grupy 

Kapitałowej, lub których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Emitent ani spółki z jego Grupy 

Kapitałowej nie posiadają na własność żadnych nieruchomości. Emitent oraz spółki z jego Grupy są najemcami 

nieruchomości, w których znajdują się siedziby i biura poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej Emitenta. 
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Emitent oraz spółki zależne tworzące Grupę Kapitałową nie planują znaczących inwestycji w aktywa trwałe. Jednak w 

związku z realizacją przyjętej przez Zarząd Emitenta strategii rozwoju opartej przede wszystkim na akwizycjach 

podmiotów z branży wsparcia sprzedaży zmiana wartości aktywów trwałych uzależniona jest od wartości i struktury 

aktywów należących do przejmowanych podmiotów. 

8.2. Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na 

wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych 

Jednostki grupy, prowadząc działalność zarówno w Polsce, jak i w innych państwach, zobowiązane są stosować się 

do wymogów z zakresu ochrony środowiska obowiązujących w tych krajach. Ze względu na prowadzenie działalności 

nieoddziałującej zasadniczo na środowisko, obowiązujące przepisy nie nakładają na żadną ze Spółek z Grupy 

Emitenta obowiązków uzyskiwania szczególnych zezwoleń środowiskowych.   

 

9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

9.1. Sytuacja finansowa 

Przegląd sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitent sporządzony został na podstawie historycznych danych 

finansowych za lata 2012-2014 zbadanych przez biegłego rewidenta oraz skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za II kwartał zakończony 30 czerwca 2015 nie 

podlegającego badaniu oraz nie poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta. Skonsolidowane sprawozdania 

finansowe, skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta sporządzono według 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Tabela 8: Przychody ze sprzedaży oraz zyski Grupy Kapitałowej Emitenta 
 

w tys. zł 2012 2013 
01.01-

30.06.2014 
2014 

01.01-
30.06.2015 

Przychody ze sprzedaży 150 055 170 539 84 627 179 797 83 051 

Zysk ze sprzedaży 9 410 12 588 6 416 11 616 5 291 

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 8 941 6 867 6 044 10 729 5 192 

Zysk z działalności operacyjnej + 
amortyzacja (EBITDA) 

9 398 7 728 6 464 11 665 5 749 

Zysk na działalności gospodarczej 8 453 5 643 5 611 9 736 4 673 

Zysk brutto 8 453 5 643 5 611 9 736 4 673 

Zysk netto 6 636 1 917 3 780 6 603 3 004 

Zysk netto przypisany akcjonariuszom 
jednostki dominującej 

6 652 1 917 3 780 6 603 3 004 

Zysk netto na akcję (w zł) 0,12 0,03 0,06 0,11 0,05 

Źródło: Emitent 

Tabela 9: Poziomy rentowności 
 

 
2012 2013 

01.01-
30.06.2014 

2014 
01.01-

30.06.2015 

Rentowność sprzedaży 6,3% 7,4% 7,6% 6,5% 6,4% 

Rentowność EBIT 6,0% 4,0% 7,1% 6,0% 6,3% 

Rentowność EBITDA 6,3% 4,5% 7,6% 6,5% 6,9% 

Rentowność brutto 5,6% 3,3% 6,6% 5,4% 5,6% 

Rentowność netto 4,4% 1,1% 4,5% 3,7% 3,6% 

Rentowność aktywów (ROA) 5,2% 1,5% 3,1% 4,9% 2,4% 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 10,6% 2,5% 4,8% 8,0% 3,5% 

Źródło: Emitent 
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Tabela 10: Przychody ze sprzedaży oraz zyski spółek TRADE S.p.A. oraz  Promotion Intrade S.r.l. 

w tys. euro 

2012 

TRADE S.p.A.  
Promotion 

Intrade S.r.l. 

Przychody ze sprzedaży 12 188 6 074 

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 1 189 294 

Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 1 499 307 

Zysk na działalności gospodarczej 1 123 273 

Zysk brutto 1 123 281 

Zysk netto 662 75 

Źródło: Emitent 

Tabela 11: Poziomy rentowności spółek TRADE S.p.A. oraz  Promotion Intrade S.r.l. 

  

2012 

TRADE S.p.A.  
Promotion 

Intrade S.r.l. 

Rentowność EBIT 9,8% 4,8% 

Rentowność EBITDA 12,3% 5,1% 

Rentowność brutto 9,2% 4,6% 

Rentowność netto 5,4% 1,2% 

Rentowność aktywów (ROA) 5,8% 3,7% 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 13,4% 69,4% 

Źródło: Emitent 

Zasady wyliczania wskaźników: 

 rentowność sprzedaży = zysk ze sprzedaży okresu / przychody ze sprzedaży okresu 

 rentowność EBIT = zysk na działalności operacyjnej okresu (EBIT) / przychody ze sprzedaży okresu 

 rentowność EBITDA = zysk na działalności operacyjnej okresu + amortyzacja (EBITDA) / przychody ze 

sprzedaży okresu 

 rentowność brutto = zysk brutto okresu / przychody ze sprzedaży okresu 

 rentowność netto = zysk netto okresu / przychody ze sprzedaży okresu 

 rentowność aktywów = zysk netto okresu przypadający na jednostkę dominującą / aktywa ogółem 

 rentowność kapitałów własnych = zysk netto okresu przypadający na jednostkę dominującą / kapitał własny 

 

W związku z istotnymi zmianami struktury Grupy Kapitałowej Emitenta w 2012 r. w przeglądzie sytuacji operacyjnej i 

finansowej zaprezentowano oddzielnie dane finansowe dla spółek TRADE S.p.A. oraz  Promotion Intrade S.r.l. w 

2012 r. W 2012 r. przychody netto spółki TRADE S.p.A. wyniosły 12 188 tys. euro. co przy kosztach operacyjnych w 

wysokości 10 999 tys. euro pozwoliło na osiągnięcie rentowności operacyjnej spółki na poziomie 9,8%. 

Najważniejszym kosztem operacyjnym spółki w 2012 roku były koszty z tytułu usług (przede wszystkim robót 

zewnętrznych, a także transportu), które stanowiły 85,8% całości kosztów operacyjnych. Pozostałe pozycje kosztowe 

stanowiły mniej niż 5% sumy kosztów operacyjnych. Wynik EBITDA spółki wyniósł 1 499 tys. euro, a zysk netto 

wyniósł ostatecznie w 2012 r. 661 tys. euro. Wskaźnik rentowność kapitału własnego spółki ukształtował się na 

poziomie 13,4%, natomiast rentowność ROA wyniosła 5,8%. Spółka Promotion Intrade S.r.l. w 2012 roku 
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wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 6 071 tys. euro. Koszty operacyjne na poziomie 5 779 tys. euro 

pozwoliły osiągnąć spółce rentowność operacyjną na poziomie 4,8%. 84% kosztów operacyjnych spółki stanowiły 

koszty usług (głównie roboty zewnętrzne oraz współpraca podporządkowana i ciągła). Poza kosztami wynagrodzeń 

stanowiącymi 8,5% wartości kosztów operacyjnych, żadna z pozostałych pozycji kosztowych nie przekroczyła 5% 

sumy kosztów operacyjnych. Wynik EBITDA spółki w 2012 roku wyniósł 306 tys. euro. Zysk netto spółki w 2012 

ukształtował się na poziomie 74 tys. euro. Rentowność kapitału własnego ROE w 2012 roku wyniosła aż 69,3%, 

natomiast rentowność aktywów ROA 3,7%. 

W 2012 r. Grupa Kapitałowa Emitenta wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 150 055 tys. zł, co 

stanowiło wzrost o 281% w porównaniu do roku 2011. Tak znaczny wzrost przychodów możliwy był poprzez przejęcie 

w II połowie 2012 r. dwóch podmiotów włoskich. Najwyższy wzrost odnotowany został na usługach field marketingu, 

merchandisingu i outsourcingu sił sprzedaży. Pomimo wzrostu wyniku na sprzedaży do poziomu 9 410 tys. zł, 

rentowność ze sprzedaży spadła do 6,3%. Powodem spadku rentowności sprzedaży był wzrost kosztów działalności 

operacyjnej, w tym zwłaszcza zużycia materiałów i energii, pozostałych kosztów operacyjnych oraz świadczeń 

pracowniczych. Największy udział w kosztach stanowiły usługi obce (blisko 90% kosztów działalności operacyjnej). 

Koszty usług obcych w przypadku Grupy Kapitałowej Emitenta obejmują usługi: reklamowe, merchandisingowe i 

marketingowe oraz inne związane z promocją, szkoleniowe, rekrutacyjne, leasingu pracowniczego oraz wyszukiwania 

personelu, konsultacyjne i doradcze, księgowe i prawne, kontrolingowe, najmu i dzierżawy, informatyczne, utrzymania 

i serwisu urządzeń, a także usługi ubezpieczeniowe, magazynowania, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, 

leasingu, podwykonawstwa, opłaty bankowe oraz pozostałe usługi. Pomimo spadku wskaźników rentowności Grupa 

Emitenta odnotowała wskaźnik efektywności kapitału własnego na poziomie 10,6%, co spowodowane było wzrostem 

zysku przypadającego jednostce dominującej, a rentowność ROA na poziomie 5,2%.  

W roku 2013 wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta odnotowały wzrost, jednak wyraźnie niższy niż rok 

wcześniej. W przypadku przychodów ze sprzedaży wzrost wyniósł 13,7% przekładając się na sprzedaż w wysokości 

170 539 tys. zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł 12 588 tys. zł, dzięki czemu rentowność na sprzedaży powróciła do 

poziomu ponad 7%. Ze względu na dokonany odpis wartości firmy Gruppo Trade Service – Polska na poziomie 4 471 

tys. zł Grupa Emitenta odnotowała spadek zysku na działalności operacyjnej, jak i zysku netto względem roku 

poprzedniego odpowiednio o 23,2% oraz 71,1%. Niższe wartości wygenerowanych zysków spowodowały spadek 

rentowności operacyjnej oraz rentowności netto do poziomu odpowiednio 4,0% i 1,1%. 

Rok 2014 stanowił dla Emitenta kolejny okres wzrostu wygenerowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 5,4% 

względem roku poprzedniego. Rentowność sprzedaży utrzymana została na poziomie długoterminowych oczekiwań 

Emitenta. Ze względu na brak negatywnych czynników szczególnych, wyraźnej poprawie uległ wynik na pozostałej 

działalności operacyjnej, który pozwolił na poprawę rentowności operacyjnej Grupy Kapitałowej do poziomu 

zbliżonego do roku 2012.  

Przychody  ze sprzedaży usług (produktów) w II kwartale 2015 roku wyniosły 41 796 tys. zł. Największy udział w 

przychodach Grupy Kapitałowej stanowiły przychody segmentu merchandising, które w tym okresie kształtowały się 

na poziomie 23 434 tys. zł, co stanowi ich przyrost o 3 624 tys. zł, tj. 18,3% w porównaniu do II kwartału roku 2014. 

Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Emitenta w II kwartale 2015 roku wyniosły  38 618 tys. zł, co oznacza 

ich spadek o 2 096 tys. zł, tj. o 5,1% w stosunku do II kwartału 2014 roku. Największy wpływ za zmniejszenie 

poziomu kosztów w porównaniu do II kwartału roku 2014 miały pozostałe koszty operacyjne (spadek o 162 tys. zł, tj. 

37,2%) oraz koszty usług obcych (spadek o 2 333 tys. zł, tj. o 7,6%). Skonsolidowany EBIT wyniósł 1 899 tys. zł, co 

oznacza jego spadek o 393 tys. zł, tj. 17,2 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2014. Skonsolidowany 

EBITDA wyniósł 2 185 tys. zł, co oznacza jego spadek o 303 tys. zł, tj. 12,2% w stosunku do II kwartału 2014 roku.  

Zysk netto skonsolidowany uzyskany w II kwartale roku 2015 wyniósł 1 899 tys. zł, co  oznacza  jego  spadek o  393 

tys.  zł,  tj.  o  17,2 %  w  stosunku do II kwartału 2014  roku.  Różnice w poziomach zysku netto i zysku brutto w 

latach 2012 i 2013 wynikają z przejęcia podmiotów włoskich w trakcie 2012 r. Opodatkowanie podmiotów włoskich 
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jest istotnie wyższe niż podmiotów polskich tworzących Grupę Kapitałową Emitenta. Przejęcie podmiotów włoskich 

wpłynęło na podwyższenie efektywnej stopy podatkowej Grupy Kapitałowej Emitenta. Fakt przejęcie TRADE i Intrade 

Promotion w trakcie roku 2012 nie w pełni przedstawia wpływ wyższego poziomu opodatkowania na wyniki 

prezentowane po roku 2012. Dodatkowo ze względu na odpis wartości firmy Gruppo Trade Service w 2013, dopiero 

rok 2014 w pełni obrazuje efektywną stopę podatkową Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Tabela 12: Wartości podstawowych grup aktywów trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta 

 w tys. zł 

2012 2013 30.06.2014 2014 30.06.2015 

wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Wartość firmy 72 988 95,6% 68 702 95,5% 68 760 95,2% 69 191 96,0% 68 903 95,4% 

Pozostałe 
wartości 
niematerialne i 
prawne 

904 1,2% 873 1,2% 792 1,1% 520 0,7% 421 0,6% 

Rzeczowe aktywa 
trwałe 

2 060 2,7% 1 960 2,7% 1 934 2,7% 1 835 2,5% 2 402 3,3% 

Aktywa z tytułu 
podatku 
odroczonego 

377 0,5% 373 0,5% 653 0,9% 468 0,6% 449 0,6% 

Pozostałe aktywa 
długoterminowe 

2 0,0% 57 0,1% 57 0,1% 51 0,1% 50 0,1% 

Aktywa trwałe 
razem 

76 331 100% 71 964 100% 72 197 100% 72 066 100% 72 225 100% 

Źródło: Emitent 

Tabela 13: Wartości podstawowych grup aktywów trwałych spółek TRADE S.p.A. oraz  Promotion Intrade S.r.l. 

w tys. euro 

2012 2012 

TRADE S.p.A.  Promotion Intrade S.r.l. 

wartość udział wartość udział 

Wartość firmy 3 626 71,8% 0 0,0% 

Pozostałe wartości niematerialne i prawne 207 4,1% 20 63,0% 

Rzeczowe aktywa trwałe 217 4,3% 12 37,0% 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0 0,0% 0 0,0% 

Pozostałe aktywa długoterminowe 1 000 19,8% 0 0,0% 

Aktywa trwałe razem 5 051 100,0% 32 100,0% 

Źródło: Emitent 

W 2012 r. wśród aktywów trwałych spółki TRADE S.p.A. 72% stanowiła wartość firmy w wysokości 3 626 tys. euro. 

Pozostałe pozycje aktywów trwałych stanowiły rzeczowe aktywa trwałe (217 tys. euro) oraz aktywa finansowe w 

postaci udziałów w spółkach kontrolowanych (1 000 tys. euro), tj. w spółce Promotion Intrade S.r.l. Aktywa trwałe 

spółki Promotion Intrade S.r.l. w 2012r. były nieznaczne i wyniosły 32 tys. euro. W ich skład wchodziły aktywa 

niematerialne i prawne w wysokości 20 tys. euro oraz rzeczowe aktywa trwałe (wyposażenie handlowe i 

przemysłowe) w wysokości  12 tys. euro.  

Wśród aktywów trwałych Grupy Emitenta główną pozycję stanowi wartość firmy, która w analizowanym okresie 

stanowiła 95-96% wartości aktywów trwałych. Pozostałe pozycje aktywów trwałych są nieznaczne, a wśród nich 

największy udział posiadają rzeczowe aktywa trwałe (ok. 2,5% w każdym roku) w skład których wchodzą: urządzenia 

techniczne i maszyny (komputery oraz wyposażenie biur), środki transportu oraz inne środki trwałe. 
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W 2012 r. wartość aktywów trwałych wyniosła 76 331 tys. zł, z czego wartość firmy stanowiła 96% udziału. Wartość 

firmy Emitenta wynika z połączenia w 2011 r.  ASM GROUP S.A. z PARTNERASM S.A. wraz z nabytymi wcześniej 

przez ten podmiot udziałami w Gruppo Trade Service – Polska (wartość firmy Gruppo Trade Service – Polska na 

31.12.2011 r.: 55 487 tys. zł). Wartość firmy powstała w wyniku rozliczenia połączenia z PARTNERASM S.A. została 

w całości przypisana do Gruppo Trade Service Polska Sp. z o.o., stanowiącego ośrodek generujący środki pieniężne. 

W 2011 r. Emitent nabył 75% udziałów w MDC – Shelf & Display Monitoring (wartość firmy na 31.12.2011 r.: 65 tys. 

zł). Dodatkowo w listopadzie 2011 r. nastąpiło nabycie 100% udziałów spółki New Line Media (wartość firmy na 

31.12.2011 r.: 75 tys. zł) oraz 100 % udziałów GreyMatters (ujemna wartość firmy na dzień nabycia 724 tys. zł). W 

2012 r. w wyniku dalszych działań akwizycyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta wzrostowi uległa wartość firmy. W 2012 

r. Grupa Kapitałowa Emitenta nabyła 100% udziałów w spółce TRADE S.p.A. (wartość firmy na 31.12.21012 r.: 14 

321 tys. zł). W tym samym roku TRADE S.p.A. dokonała przejęcia Promotion Intrade S.r.I., której wartość firmy na 

dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 3 479 tys. zł. Dodatkowo w 2012 r. nastąpił znaczny wzrost wartości 

niematerialnych i prawnych w stosunku do roku poprzedniego (z 5 tys. do 904 tys. zł). W pozycji wartości 

niematerialne i prawne Grupa Emitenta ujmuje m.in.: oprogramowanie komputerowe wykorzystywane na podstawie 

licencji. 

W 2013 r. nastąpił spadek wartości aktywów trwałych, które na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 71 964 tys. zł. Zmiana ta 

nastąpiła głównie wskutek zmniejszenia wartości firmy w wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów. 

Zarząd Emitenta zlecił niezależnemu audytorowi weryfikację historycznych sprawozdań finansowych 2011-2012. W 

rezultacie przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów Emitent w jednostkowym sprawozdaniu finansowym 

dokonał odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej Gruppo Trade Service na kwotę 15 526 tys. zł. 

Przeprowadzony test na utratę wartości aktywów ostatecznie spowodował, że pomimo wysokiej rentowności 

operacyjnej uzyskanej w 2013 roku Emitent wykazał stratę netto na poziomie jednostkowym w kwocie 8 477 tys. zł. 

Należy jednak zauważyć, iż obecnie Gruppo Trade Service – Polska osiąga stabilne wyniki finansowe, a dokonany 

odpis wynika z niespełnienia się założeń przyjętych przez Zarząd Gruppo Trade Service – Polska w 2011 r. Przyjęte 

wówczas prognozy zakładały dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży Gruppo Trade Service – Polska 

spowodowany kilkoma czynnikami, z których najważniejsze obejmowały: znaczny, skokowy wzrost popytu na usługi 

merchandisingu oraz przeniesienie obsługi niektórych klientów od Emitenta do Gruppo Trade Service – Polska. 

Założenie wskazujące na skokowy przyrost popytu na usługi merchandisingu świadczone przez Gruppo Trade 

Service – Polska w opinii Zarządu Gruppo Trade Service - Polska było uzasadnione oczekiwaniami utrzymania 

dynamicznego tempa wzrostu PKB w Polsce w kolejnych latach oraz znaczącego wzrostu liczby nowych, handlowych 

obiektów wielkopowierzchniowych, w których Gruppo Trade Service – Polska świadczy usługi. Zarząd Gruppo Trade 

Service – Polska przyjął powyższe założenia m.in. w oparciu o dostępne analizy oraz raporty ogólnogospodarcze i 

branżowe. W okresie, kiedy Zarząd Gruppo Trade Service – Polska przygotowywał stosowne prognozy, 

przedstawione powyżej założenia o ówczesnym otoczeniu biznesowym były uzasadnione. Z kolei brak możliwości 

przeniesienia znacznej części klientów od Emitenta do Gruppo Trade Service – Polska był spowodowany w głównej 

mierze czynnikami o charakterze wyłącznie formalnym, występującymi po stronie niektórych klientów. Niektórzy z 

klientów Emitenta ze względów proceduralnych, pomimo równie wysokiej oceny jakościowej usług świadczonych 

przez Gruppo Trade Service - Polska, nie mogli dokonać przeniesienia kontraktów, których realizację wcześniej 

rozpoczął już Emitent. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta wg MSSF 

przeprowadzony test na utratę wartości firmy Gruppo Trade Service – Polska również wykazał, że wartość 

odzyskiwalna spółki, ustalona na podstawie wartości użytkowej, jest niższa od wartości księgowej wykazywanej w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z tym dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości firmy 

o 4 471 tys. zł. W opinii Zarządu Emitenta dokonane korekty wartości aktywów, pomimo negatywnego wpływu na 

jednostkowy oraz skonsolidowany wynik netto Emitenta za 2013 rok, nie mają wpływu na stabilność finansową ani na 

możliwość dalszego generowania nadwyżek finansowych i budowy wartości Emitenta dla jego akcjonariuszy. 
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Różnica w wysokości odpisu utraty wartości firmy Gruppo Trade Service – Polska w 2013 roku w jednostkowym i 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wynika z faktu, iż odpis aktualizujący wykazany w jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym Emitenta sporządzonym wg polskich standardów rachunkowości dotyczy utraty wartości 

inwestycji w udziały Gruppo Trade Service – Polska. Odpis aktualizujący wykazany w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej dotyczy 

utraty wartości firmy rozpoznanej w związku z konsolidacją metodą pełną Gruppo Trade Service – Polska. 

W 2014 roku oraz w I połowie 2015, podobnie jak w latach poprzednich, dominującą pozycję aktywów trwałych 

stanowiła wartość firmy. Zarząd Emitenta nie dostrzega zaistnienia przesłanek mogących świadczyć o utracie 

wartości firmy którejkolwiek spółki zależnej. Pozostałe pozycje aktywów trwałych utrzymane zostały na poziomach 

zbliżonych do wartości z lat 2012-2013, czyli okresie od kiedy Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność w 

obecnym składzie. 

Tabela 14: Wartości podstawowych grup aktywów obrotowych Grupy Kapitałowej Emitenta 

 w tys. zł 

2012 2013 30.06.2014 2014 30.06.2015 

wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział 

Należności z 
tytułu dostaw i 
usług 

49 457 94,9% 51 814 93,1% 46 225 
93,7

% 
58 699 93,5% 46 555 

91,8
% 

Należności z 
tytułu podatku 
dochodowego 

0 0,0% 0 0,0% 9 0,0% 580 0,9% 359 0,7% 

Należności 
pozostałe 

340 0,6% 781 1,4% 181 0,4% 241 0,4% 195 0,4% 

Środki 
pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

1 431 2,7% 2 461 4,4% 2 097 4,3% 2 553 4,1% 3 269 6,4% 

Pozostałe 
aktywa 
krótkoterminowe 

913 1,8% 631 1,1% 816 1,7% 681 1,1% 311 0,6% 

Aktywa 
obrotowe 
razem 

52 142 100% 55 688 100% 49 329 100% 62 754 100% 50 688 100% 

Źródło: Emitent 

Tabela 15: Wartości podstawowych grup aktywów obrotowych spółek TRADE S.p.A. oraz  Promotion Intrade S.r.l. 

w tys. euro 

2012 2012 

TRADE S.p.A.  Promotion Intrade S.r.l. 

wartość udział wartość udział 

Należności z tytułu dostaw i usług 6 296 99,6% 1 936 98,2% 

Należności z tytułu podatku dochodowego 0 0,0% 0 0,0% 

Należności pozostałe 9 0,1% 5 0,3% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 0,0% 19 1,0% 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 14 0,2% 11 0,5% 

Aktywa obrotowe razem 6 321 100,0% 1 971 100,0% 

Źródło: Emitent 
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W 2012 r. 99,6% aktywów obrotowych spółki TRADE S.p.A. stanowiły należności z tytułu dostaw i usług w wysokości 

6 295 tys. euro. Pozostałe pozycje aktywów obrotowych spółki są nieznaczne, a wśród nich największy udział 

posiadają rozliczenia międzyokresowe w wysokości 14 tys. euro. Aktywa obrotowe spółki Promotion Intrade S.r.l w 

2012 r. wynosiły 1 971 tys. euro, z czego dominującą pozycję stanowiły należności z tytułu dostaw i usług. Spółka 

posiadała 10 tys. euro środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, co stanowiło 1% aktywów obrotowych spółki w 2012 

r. Pozostałe pozycje aktywów obrotowych były nieznaczne i stanowiły poniżej 1% sumy aktywów obrotowych. 

W 2012 r. wartość aktywów obrotowych wyniosła 52 142 tys. zł i była o około 40% wyższa w porównaniu do roku 

2011. Wzrost pozycji aktywów obrotowych, podobnie jak wzrost przychodów, związany był z działaniami 

akwizycyjnymi Emitenta na rynku włoskim. Pod względem wartości dominującą pozycję stanowiły należności z tyt. 

dostaw i usług, które wyniosły 49 457 tys. zł. Wartość pozostałych pozycji aktywów obrotowych w 2012 r. kształtowała 

się na poziomie poniżej 5% i nie miała nie ma istotnego znaczenia w strukturze aktywów. W 2013 r. największy udział 

w strukturze aktywów obrotowych miały, analogicznie jak w roku 2012, należności handlowe, a ich wartość 

kształtowała się na poziomie 51 814 tys. zł. 

W 2014 roku nastąpił wzrost należności z tytułu dostaw i usług, które stanowiły konsekwencję wzrostu poziomu 

skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Znaczna część należności handlowych powstała w spółkach zależnych 

prowadzących działalność we Włoszech. Powstałe należności wynikają z obowiązujących w branży na rynku 

działalności tych podmiotów, standardowych terminów płatności. Dodatkowe zapotrzebowanie na finansowanie 

kapitału obrotowego, które pojawiło się w Grupie Kapitałowej Emitenta w związku ze wzrostem należności i 

równoczesnym spadkiem zobowiązań, zostało pokryte środkami własnymi, co było możliwe dzięki utrzymaniu 

wysokiej rentowności operacyjnej. Dodatkowo w I połowie 2015 r. można zaobserwować wzrost stanu środków 

pieniężnych i ich ekwiwalentów, co stanowi wynika z dodatnich przepływów netto na działalności operacyjnej. 

9.2. Wynik operacyjny 

9.2.1. Czynniki mające wpływ na wyniki działalności operacyjnej 

Na wyniki działalności operacyjnej Emitenta na poziomie skonsolidowanym wpływ miały dokonane w latach 2012-

2013 działania akwizycyjne Emitenta oraz TRADE. Wpływ wyników operacyjnych poszczególnych podmiotów Grupy 

Kapitałowej na kształtowanie się skonsolidowanego wyniku operacyjnego Emitenta przedstawia kolejna tabela. 

Tabela 16: Wartości zysków operacyjnych  

 w tys. zł   2012 2013 2014 

W
yn

ik
i o

pe
ra

cy
jn

e 

je
dn

os
tk

ow
e 

w
g 

M
S

S
F

 Emitent  2 371      2 811     2 618 

GreyMatters  204     -125     73 

Gruppo Trade Service – Polska  2 057      2 695     2 555 

MDC – Shelf & Display Monitoring  -61      -       - 

New Line Media -7      71     75 

Promotion Intrade -626      1 626     914 

TRADE  4 113      3 362     3 599 

K
or

ek
ty

 

ko
ns

ol
id

ac
yj

ne
 

Korekta amortyzacji wartości firmy w TRADE  891      899     894 

Odpis aktualizujący wartość firmy Gruppo Trade Service – Polska  -       - 4 471     - 

Skonsolidowany wynik operacyjny Emitenta  8 941      6 867     10 729 

Źródło: Emitent 
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W 2013 r. Emitent przeprowadził testy na utratę wartości firmy. Z przeprowadzonego testu na utratę wartości firmy 

Gruppo Trade Service – Polska wynika, że wartość odzyskiwalna, ustalona na podstawie wartości użytkowej, jest 

niższa od wartości księgowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym o 4 471 tys. zł. W związku z tym 

dokonano odpisu z tyt. trwałej utraty wartości firmy. Testy na utratę wartości pozostałych ośrodków wypracowujących 

środki pieniężne nie wykazały utraty wartości. 

W opinii Zarządu Emitenta, poza wymienionymi powyżej, w latach objętych historycznymi informacjami finansowymi 

oraz do dnia zatwierdzenia Prospektu nie nastąpiły nadzwyczajne czynniki, które mogłyby mieć wpływ na działalność 

operacyjną Emitenta. 

 

9.2.2. Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży lub przychodach 

Przyczyną istotnych zmian w przychodach netto Emitenta w 2012 r. względem przychodów z 2011 r. były dokonane 

działania akwizycyjne. Osiągniecie przychodów na poziomie 150 055 tys. zł w 2012 r. wynika z przejęcia przez 

Emitenta spółki prawa włoskiego TRADE oraz nabycia przez przejęty podmiot spółki Promotion Intrade. W okresie 1 

lipca – 31 grudnia 2012 r. spółki włoskie wygenerowały 49 216 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło 32,8% 

skonsolidowanych rocznych przychodów Emitenta. Analogiczny udział przychodów spółek włoskich w 2013 r. i 2014 

r. wyniósł odpowiednio 51,6% i 54,2% przy wartości przychodów ze sprzedaży na poziomie 88 076 tys. zł w 2013 r. 

oraz 97 605 tys. zł w 2014 r. 

W latach 2012-2013 Emitent dokonywał zmian w rodzaju świadczonych usług w celu dostosowania się do 

zmieniających się potrzeb oraz oczekiwań rynkowych. Bieżąca reakcja Emitenta na zmieniające się zapotrzebowanie 

rynku na usługi wsparcia sprzedaży pozwoliła Emitentowi na uniknięcie znaczących negatywnych zmian w poziomach 

przychodów. 

W ocenie Zarządu Emitenta w latach 2012-2014 oraz w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia zatwierdzenia 

Prospektu nie zaszły inne zmiany mające znaczący wpływ na wartość skonsolidowanych przychodów netto Emitenta.   

9.2.3. Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, 

monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby mieć 

bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta 

W ocenie Zarządu Emitenta w przeszłości nie wystąpiły żadne czynniki związane ze zmianami w polityce rządowej, 

fiskalnej oraz monetarnej, które miałyby istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta. Jednakże Emitent oraz 

spółki zależne z Grupy Kapitałowej są zależne od zmian zachodzących w polityce rządowej, fiskalnej, monetarnej 

oraz kondycji gospodarczej w Polsce, Europie oraz na świecie. Emitent nie jest w stanie przewidzieć zmian w polityce 

gospodarczej, rządowej, fiskalnej oraz monetarnej. Zarząd Emitenta stara się jednak na bieżąco reagować na zmiany 

w otoczeniu zewnętrznym, tak aby w jak najmniejszym stopniu miały one wpływ na pozycję rynkową oraz wyniki 

finansowe Emitenta i spółek z Grupy kapitałowej Emitenta. 

10. ZASOBY KAPITAŁOWE 

10.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału Grupy Kapitałowej Emitenta 

Analiza zasobów kapitałowych Grupy Kapitałowej Emitenta została sporządzona na podstawie zbadanych przez 

biegłego rewidenta historycznych sprawozdań finansowych za lata 2012-2014. oraz skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za II kwartał zakończony 30 czerwca 2015 nie 

podlegającego badaniu oraz nie poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta.. Skonsolidowane sprawozdania 

finansowe, skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta sporządzono według 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 
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Tabela 17: Kapitały własne Grupy Kapitałowej Emitenta 

 w tys. zł  

2012 2013 30.06.2014 2014 30.06.2015 

wartość udział* 
wartoś

ć 
udział* 

wartoś

ć 
udział* 

wartość udział* wartoś

ć 
udział* 

Kapitał własny 62 589 48,7% 75 602 59,3% 79 473 65,4% 82 826 61,4% 85 500 69,6% 

Kapitał podstawowy 53 756 41,8% 59 053 46,3% 59 053 48,6% 59 053 43,8% 59 053 48,0% 

Kapitał zapasowy  1 362 1,1% 8 621 6,8% 144 0,1% 144 0,1% 4 093 3,3% 

Zyski zatrzymane 7 942 6,2% 8 215 6,4% 20 472 16,8% 23 323 17,3% 22 351 18,2% 

Różnice kursowe z 

przeliczenia jednostek 

zagranicznych 

-472 -0,4% -289 -0,2% -198 -0,2% 305 0,2% 3 0,0% 

Udziały niedające 

kontroli 
0 0,0% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

*udział w pasywach skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta 

Źródło: Emitent 

Tabela 18: Kapitały własne spółek TRADE S.p.A. oraz  Promotion Intrade S.r.l. 

w tys. euro 

2012 2012 

TRADE S.p.A.  Promotion Intrade S.r.l. 

wartość udział wartość udział 

Kapitał własny 4 943 100,0% 108 100,0% 

Kapitał podstawowy 120 2,4% 20 18,6% 

Kapitał zapasowy 0 0,0% 13 12,0% 

Zyski zatrzymane 0 0,0% 0 0,0% 

Pozostałe kapitały 4 161 84,2% 0 0,0% 

Udziały niedające kontroli 0 0,0% 0 0,0% 

Zysk (strata) netto 662 13,4% 75 69,4% 

Źródło: Emitent 

W 2012 r. kapitał własny spółki TRADE S.p.A. wyniósł 4 943 tys. euro, z czego 84,2% stanowiły pozostałe kapitały 

(kapitał z tytułu wpłat preferencyjnych). Pozostałe pozycje kapitału własnego spółki stanowił kapitał podstawowy w 

wysokości 120 tys. euro oraz zysk netto z roku 2012 w wysokości 661 tys. euro. Kapitał własny Promotion Intrade 

S.r.l. w 2012 roku wyniósł 108 tys. euro, z czego dominującą pozycję stanowił zysk netto z roku 2012.  

Najistotniejszą wartość kapitałów własnych Emitenta stanowi kapitał zakładowy. Wartość kapitału podstawowego w 

okresie historycznych sprawozdań finansowych uległa wzrostowi w 2013 r. o 5 297 tys. zł. W dniu 18 stycznia 2013 r. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta poprzez emisje akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy. Postanowiono o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 53 756 tys. zł do kwoty 59 053 

tys. zł poprzez emisje 5 297 170 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Akcje serii C zostały 

objęte przez spółkę prawa włoskiego działającą pod firmą Green S.r.l. (obecnie Green S.r.l. w likwidacji) z siedzibą w 

Rzymie we Włoszech. 

W okresie historycznych sprawozdań finansowych 2012-2013 wzrastał udział kapitału zapasowego w wartości 

pasywów Emitenta. Kapitał zapasowy stanowi  dokonywany przez Emitenta obowiązkowy odpis z zysku w wysokości 
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co najmniej 8% zysku netto za dany rok obrotowy. Odpis dokonywany będzie aż do osiągnięcia wartości kapitału 

zapasowego na poziomie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego tj. 19 684 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku 

kapitał zapasowy z tytułu obowiązkowego odpisu dokonanego przez Jednostkę dominującą wynosi 3 006 tys. zł. 

Pozostałą wartości kapitału zapasowego w roku 2013 stanowi nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad wartością 

nominalną. Wzrost wartości zysków zatrzymanych o 15 080 tys. zł wykazanych w kapitale własnym Grupy 

Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2014 roku w porównaniu do zysków zatrzymanych wykazanych na dzień 31 

grudnia 2013 roku wynika z: 

 osiągniętego zysku w okresie styczeń – grudzień 2014 roku w kwocie 6 603 tys. zł, 

 podziału wyniku za 2013 rok dokonanego przez Walne Zgromadzenie Emitenta, które postanowiło, iż poniesiona 

strata przez Emitenta w kwocie 8 477 tys. zł (wg jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego 

zgodnie z polskimi standardami rachunkowości) zostanie pokryta ze środków zgromadzonych na kapitale 

zapasowym Emitenta. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość kapitału zapasowego wyniosła 144 tys. zł. 
 

Corocznie wzrasta udział skonsolidowanych zysków zatrzymanych przez Emitenta. Wartości zysków zatrzymanych 

stanowi zarówno wynik netto danego roku obrotowego, jak również zysk zatrzymany z lat ubiegłych. W I połowie 2015 

roku w związku podziałem wyniku wzrósł kapitał zapasowy spółki wynosząc 4 093 tys. zł. Na kapitał zapasowy 

przeznaczony został zysk netto za rok 2014 w wysokości 3 780 tys. zł.  
 

Zobowiązania ogółem TRADE S.p.A. w 2012 roku wynosiły 6 428 tys. euro i stanowiły 56,5% pasywów spółki. 

Największą ich część stanowiły zobowiązania wobec dostawców (do 12 miesięcy), których wartość 2 817 tys. euro  

stanowiła 43,8% sumy zobowiązań. Istotnymi pozycjami zobowiązań spółki były także zobowiązania podatkowe w 

wysokości 2 596 tys. euro oraz zobowiązania wobec banków w kwocie 830 tys. Rozliczenia międzyokresowe spółki 

wynosiły 101 tys. euro. Pozostałe zobowiązania były nieznaczne – ich łączny udział wynosił 1,3% sumy zobowiązań 

ogółem spółki. Spółka Promotion Intrade S.r.l  w bilansie 2012 r. wykazała 1 896 tys. zobowiązań ogółem, co 

stanowiło 94,6% pasywów spółki. Najważniejszą pozycją były zobowiązania wobec banków, które stanowiły 38,8% 

zobowiązań ogółem. Znaczącymi pozycjami zobowiązań ogółem były także zobowiązania podatkowe w kwocie 484 

tys. euro, inne zobowiązania wynoszące 301 tys. euro oraz zobowiązania podatkowe wobec dostawców w wysokości 

251 tys. euro. Pozostałe pozycje, w których najważniejszą są zobowiązania z tytułu świadczeń ubezpieczeniowych, 

stanowiły łącznie 6,5% wszystkich rezerw i zobowiązań spółki. 

W latach 2012-2013 Emitent systematycznie zmniejszał udział zobowiązań długoterminowych w postaci kredytów 

bankowych w strukturze pasywów. Na dzień 31 grudnia 2014 r. jedyną znaczącą pozycją zobowiązań 

długoterminowych stanowiły leasingi w wysokości 1 263 tys. zł, co stanowiło 1,0% pasywów, a pod koniec czerwca 

2015 roku wartość ta wynosiła 1,7% wartości pasywów. Emitent oraz spółki zależne leasingiem finansują głównie 

zakup środków transportu wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności operacyjnej. 
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Tabela 19: Wartości zobowiązań długo- oraz krótkoterminowych Grupy Kapitałowej Emitenta 

 w tys. zł  

2012 2013 30.06.2014 2014 30.06.2015 

wartość udział* wartość udział* wartość udział* wartość udział* wartość udział* 

Zobowiązania 

długoterminowe 
2 423 1,9% 810 0,6% 1 376 1,1% 1 270 1,0% 2 077 1,7% 

Rezerwa z tytułu 

podatku odroczonego 
0 0,0% 5 0,0% 5 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Pozostałe rezerwy 

długoterminowe 
0 0,0% 29 0,0% 29 0,0% 7 0,0% 5 0,0% 

Kredyty bankowe 

długoterminowe 
1 819 1,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Zobowiązania z tytułu 

leasingu 

długoterminowe 

603 0,5% 776 0,6% 1 342 1,1% 1 263 1,0% 2 071 1,7% 

Pozostałe 

zobowiązania 

finansowe 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
63 462 49,4% 51 240 40,1% 40 676 33,5% 50 724 37,6% 35 337 28,7% 

Kredyty bankowe 

krótkoterminowe 
18 817 14,6% 16 968 13,3% 12 902 10,6% 16 528 12,3% 8 256 6,7% 

Zobowiązania z tytułu 

leasingu 

krótkoterminowe 

456 0,4% 614 0,5% 239 0,2% 387 0,3% 353 0,3% 

Pozostałe 

zobowiązania 

finansowe 

krótkoterminowe 

0 0,0% 512 0,4% 0 0,0% 808 0,6% 1 0,0% 

Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług 
21 199 16,5% 24 884 17,9% 18 592 15,3% 26 937 20,0% 21 293 17,3% 

Zobowiązania z tyt. 

świadczeń 

pracowniczych 

1 517 1,2% 3 372 2,6% 2 294 1,9% 3 197 2,3% 1 372 1,1% 

Zobowiązanie z tytułu 

podatku 

dochodowego 

628 0,5% 157 0,1% 2704 2,2% 257 0,2% 369 0,3% 

Zobowiązania 

pozostałe 

krótkoterminowe 

20 530 16,0% 4 556 3,6% 2 021 1,7% 2 358 1,7% 2 675 2,2% 

Pozostałe rezerwy 

krótkoterminowe 
315 0,2% 178 0,1% 1 923 1,6% 252 0,2% 1 018 0,8% 

*udział w pasywach skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta 

Źródło: Emitent 
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Tabela 20: Wartości zobowiązań długo- oraz krótkoterminowych spółek TRADE S.p.A. oraz  Promotion Intrade S.r.l. 

w tys. euro 

2012 2012 

TRADE S.p.A.  Promotion Intrade S.r.l. 

wartość udział wartość udział 

Zobowiązania ogółem 6 429 100,0% 1 896 100,0% 

Świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy podległej (TFR) 53 0,8% 16 0,9% 

Zobowiązania wobec banków 831 12,9% 735 38,8% 

Zobowiązania wobec dostawców 2 818 43,8% 252 13,3% 

Zobowiązania podatkowe 2 597 40,4% 485 25,6% 

Zobowiązania z tytułu świadczeń ubezpieczeniowych 24 0,4% 85 4,5% 

Zobowiązania inne 5 0,1% 302 15,9% 

Rozliczenia międzyokresowe 102 1,6% 21 1,1% 

Źródło: Emitent 

Wśród zobowiązań krótkoterminowych najistotniejszymi pozycjami są zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

kredyty bankowe. Na dzień 31 grudnia 2014 r. powyższe zobowiązania stanowiły odpowiednio 20,0% oraz 12,3% 

pasywów. W I połowie 2015 r. ich udziały w pasywach spadły odpowiednio do 17,3% oraz 6,7% sumy pasywów. 

Posiadane przez Grupę Kapitałową Emitenta kredyty stanowiły zobowiązania zaciągnięte w celu finansowania 

bieżącej działalności operacyjnej spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent w prowadzonej działalności nie 

zauważa sezonowości potrzeb kredytowych. Wykaz kredytów z wyszczególnieniem kredytodawców oraz kwot 

zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia kolejna tabela.  

Tabela 21: Zestawienie kredytów Grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Kredytobiorca Kredytodawca 
Kwota 
kredytu 

Waluta 
kredytu 

Termin zapadalności 

Kwota  
zobowiązania na 
dzień 30.06.2015 r. 
(w tys. zł) 

Gruppo Trade Service Alior Bank S.A. 3 000 PLN 28.09.2015 2126 

Gruppo Trade Service mBank S.A. 7 000 PLN 30.12.2015 1 273 

Emitent mBank S.A. 7 000 PLN 30.12.2015 0 

Promotion Intrade 
BANCA INTESA 
SANPAOLO SPA 

664 EUR 31.05.2015 0 

Promotion Intrade 
BANCA INTESA 
SANPAOLO SPA 

550 EUR 30.11.2015 878 

TRADE 
BANCA INTESA 
SANPAOLO SPA 

1 250 EUR 14.07.2015 1 949 

TRADE 
BANCA INTESA 
SANPAOLO SPA 

1 250 EUR 13.01.2016 1 838 

TRADE Banca Popolare Novara 600 EUR nieokreślony 192 

Razem     8 256 

Źródło: Emitent 

Zobowiązania z tytułu leasingu spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły na dzień 30 czerwca 2015 r. 

2 424 tys. zł. Poszczególne umowy leasingowe z wyszczególnieniem kwot zobowiązania na 30 czerwca 2015 r. 

przedstawia kolejna tabela.  
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Tabela 22: Zestawienie leasingów Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2014 r.  

Leasingobiorca Leasingodawca Przedmiot leasingu 
Kwota zobowiązania 
na dzień 30.06.2015 r. 

Emitent Toyota Leasing samochody osobowe 972 

Emitent BZ WBK Leasing S.A. 
samochody osobowe, sprzęt 
komputerowy 

1119 

Gruppo Trade Service  Toyota Leasing samochody osobowe 333 

Razem   2 424 

Źródło: Emitent 

10.2. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta 

Poniższa tabela przedstawia rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Tabela 23: Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta 

w tys. zł 2012 2013 
01.01-

30.06.2014 
2014 

01.01-
30.06.2015 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

   

I. Zysk / strata brutto 8 469 5 643 5 611 9 736 4 673 
II. Korekty -4 904 1 678 -1 101  -6 754 5 216 
 1. Kapitał mniejszości -16 - - - - 
 2. Amortyzacja 457 861 420 936 557 
 3. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych -34 -67 1 -76 50 
 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -391 -289 -3 604 727 348 
 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 21 624 - - - 
 6. Zmiana stanu rezerw 78 -96 1 690 111 832 
 7. Zmiana stanu zapasów -54 27 - 7 - 
 8. Zmiana stanu należności 13 100 -2 929 6 325  -4 886 10 713 
 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

-15 079 3 142 -7 722  1 273 -8 000 

10. Podatek dochodowy zapłacony -1 715 -4 170 527  -5 110 101 
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 543 105 -725 -276 430 
12. Inne korekty 272 4 471 1 987 537 185 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
(l±ll) 

3 565 7 321 4 509 2 981 9 888 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

   

I. Wpływy 308 150 0 - 35 
1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych 

- - - - 35 

2. Zbycie nieruchomości inwestycyjnych - - - - - 
3. Zbycie jednostek zależnych - 145 - - - 
4. Odsetki z aktywów finansowych 308 5 0 - 0 
II. Wydatki 9 925 1 439 140 445 49 
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych 

303 1 439 140 445 49 

2. Nabycie nieruchomości inwestycyjnych - - - - - 
3. Nabycie jednostek zależnych 9 622 - - - - 
4. Inne wydatki inwestycyjne - - - - - 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
(I-II) 

-9 617 -1 289 -140 -445 -14 
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C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

   

I. Wpływy 8 081 - 231 995 934 
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

- - - - - 

2. Kredyty bankowe 8 081 - 231 995 934 
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - - - - 
4. Inne wpływy finansowe - - - - - 
II. Wydatki 1 194 5 002 4 766 3 457 9 423 
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - - - - - 
2. Wypłata dywidendy - - - - - 
3. Spłata kredytów bankowych - 3 668 4 043 1 717 8 071 
4. Płatności z tytułu leasingu  340 420 278 709 149 
5. Odsetki 854 914 401 930 435 
6. Inne wydatki finansowe 0 0 44 101 769 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-
II) 

6 887 -5 002 -4 535 -2 461 -8 490 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III 
+/- C.III) 

836 1 030 -165 75 1385 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH, W TYM 

836 815 -167 92 1373 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

 - -  -2 17 -11 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 595 1 431 2 264 2 461 1 895 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W 
TYM 

1 431 2 461 2 099 2 536 3 280 

- o ograniczonej możliwości dysponowania -  215  - - - 

Źródło: Emitent 

Emitent nie jest w posiadaniu rachunków przepływów pieniężnych spółek TRADE S.p.A. oraz Promotion Intrade S.r.l, 

w związku z czym nie przedstawiono ich w Prospekcie. 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w roku 2012 wyniosły 3 565 tys. zł, by w roku kolejnym wzrosnąć o 

105,4% i osiągnąć kwotę 7 321 tys. zł, co związane było z dokonanymi przez Emitenta przejęciami spółek włoskich. 

Wśród korekt dokonanych w celu oszacowania wartości operacyjnych przepływów pieniężnych w 2013 r. wyróżnić 

należy korektę powstałą na podstawie przeprowadzonego przez Emitenta testu na utratę wartości firmy Gruppo Trade 

Service, z którego wynika, że wartość odzyskiwalna, ustalona na podstawie wartości użytkowej na dzień 31 grudnia 

2013 r., była niższa od wartości księgowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym o 4 471 tys. zł. W 2014 

roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły 2 981 tys. zł. Przepływy operacyjny w I 

połowie 2015 roku wyniosły 9 888 tys. zł i były wyższe  o 5 379 tys. zł niż w analogicznym okresie 2014 roku. 

  

W każdym z badanych okresów przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej były ujemne i wyniosły -9 617 

tys. zł w 2012 r., -1 289 tys. zł w 2013 roku,  -445 tys. zł w 2014 r. oraz -14 tys. zł w I połowie 2015 roku. Niska 

wartość przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej Emitent w 2012 roku, związana była z intensyfikacją 

zagranicznej działalności akwizycyjnej Emitenta w efekcie której Emitent stał się właścicielem dwóch podmiotów 

włoskich. Emitent dokonał nabycia 100% akcji spółki TRADE, a następnie TRADE dokonało zakupu udziału 

stanowiącego 100% kapitału zakładowego spółki Promotion Intrade. W konsekwencji wskazanych działań 

akwizycyjnych ukształtowana została obecna struktura Grupy Kapitałowej Emitenta. Płatność za nabyte akcje TRADE 

dokonana została w dwóch ratach w postaci przelewu pieniężnego oraz w formie nowo wyemitowanych akcji 

Emitenta serii C. Ustalona w Umowie Cena wynosiła 4 mln euro, z możliwością zastosowania korekty jej wysokości. 

Cena za udział spółki Promotion Intrade wyniosła 1 mln euro i została w całości zapłacona. W konsekwencji 
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zastosowania mechanizmu korekty Ceny nabycia akcji TRADE, przewidzianej w umowie ze sprzedającym cena 

nabycia akcji i udziału w obu podmiotach wyniosła 4,9 mln euro. W pozostałych latach wartość przepływów z 

działalności inwestycyjnej determinowana była głównie wydatkami na rzeczowe aktywa trwałe i wartości 

niematerialne i prawne. Wśród nich głównymi aktywami były środki transportu, które zakupione zostały poprzez 

zawarcie umów leasingu.  

 

W roku 2012 przepływy pieniężne z działalności finansowej były dodatnie i wyniosły 6 887 tys. zł, co związane było z 

zaciągnięciem kredytów na finansowanie działań akwizycyjnych. W roku 2013, w roku 2014 r. oraz w I połowie 2015 

roku  przepływy z działalności finansowej były ujemne i wyniosły -5 002 tys. zł w 2013 r., -2 461 tys. zł w 2014 r. i -

8 490 tys. zł po I połowie 2015 r. W badanym okresie głównym źródłem wpływów z działalności finansowej Emitenta 

były kredyty bankowe. Emitent systematycznie zmniejsza zadłużenie Grupy Kapitałowej. Dominującą pozycją 

wydatków stanowią spłaty kredytów bankowych, w mniejszymi stopniu na poziom wydatków wpływają płatności z 

tytułu leasingu.  

 

Według wiedzy Emitenta, nie występują istotne ograniczenia prawne lub gospodarcze w zakresie zdolności spółek 

zależnych do transferu środków finansowych do Emitenta w postaci dywidendy przeznaczonej do wypłaty lub też 

w formie pożyczek, zaliczek na poczet dywidendy (poza obowiązkami wynikającymi z przepisów dotyczącymi 

przekazywania części wygenerowanych zysków na kapitał zapasowy). 

 

Należy mieć jednak na uwadze, iż zakładana strategia rozwoju Emitenta, poprzez działania akwizycyjne, może mieć 

wpływ na kształtowanie się przepływów z działalności operacyjnej poprzez zwiększenie skali działalności oraz 

przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej poprzez zaangażowanie środków, także w postaci kredytów 

bankowych, na przejęcia kolejnych podmiotów. 

 

10.3. Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Grupy Kapitałowej 

Emitenta 

W poniższej tabeli przedstawiono strukturę finansowani Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Tabela 24: Struktura finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta 

w tys. zł  

2012 2013 30.06.2014 2014 30.06.2015 

wartość udział* wartość udział* wartość udział* wartość udział* wartość udział* 

Kapitał własny 62 589 48,7% 75 602 59,2% 79 473 65,4% 82 826 61,4% 85 500 69,6% 

Zobowiązania 

długoterminowe 
2 423 1,9% 810 0,6% 1 376 1,1% 1 270 1,0% 2 077 1,7% 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 
63 462 49,4% 51 240 40,2% 40 676 33,5% 50 724 37,6% 35 337 28,7% 

*udział w pasywach skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta 

Źródło: Emitent 

Tabela 25: Struktura finansowania spółek TRADE S.p.A. oraz  Promotion Intrade S.r.l. 

w tys. euro 

2012 2012 

TRADE S.p.A.  Promotion Intrade S.r.l. 

wartość udział wartość udział 

Kapitał własny 4 943 43,5% 108 5,4% 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 429 56,5% 1 896 94,6% 

Źródło: Emitent 
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Tabela 26: Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wskaźniki zadłużenia 2012 2013 30.06.2014 2014 30.06.2015 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 51,3% 40,8% 34,6% 38,6% 30,4% 

Wskaźnik udziału kapitałów własnych 48,7% 59,2% 65,4% 61,4% 69,6% 

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego i zapasów 81,9% 105,0% 110,1% 114,9% 118,4% 

Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych 1,0 0,7 0,5 0,6 0,4 

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego 1,2 1,4 1,7 1,4 1,9 

Źródło: Emitent 

Tabela 27: Wskaźniki zadłużenia spółek TRADE S.p.A. oraz  Promotion Intrade S.r.l. 

Wskaźniki zadłużenia 

2012 

TRADE S.p.A.  
Promotion 

Intrade S.r.l. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,5% 94,6% 

Wskaźnik udziału kapitałów własnych 43,5% 5,4% 

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego i zapasów 97,9% 331,4% 

Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych 1,3 17,6 

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego 0,8 0,02 

Źródło: Emitent 

Metodologia obliczania wskaźników zadłużenia: 

 Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania i rezerwy/ aktywa ogółem (w %) 

 Wskaźnik udziału kapitałów własnych = kapitał własny/ aktywa ogółem (w %) 

 Wskaźnik pokrycia majątku trwałego i zapasów = kapitał własny/(majątek trwały + zapasy) (w %) 

 Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych = zobowiązania ogółem/ kapitał własny 

 Wskaźnik pokrycia majątku trwałego = aktywa trwałe/ zobowiązania ogółem 

W 2012 r. wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki TRADE S.p.A. wynosił 56,5% przy wskaźniku udziału kapitałów 

własnych na poziomie 43,5%. Kapitał własny spółki stanowił prawie całość majątku trwałego – wskaźnik pokrycia 

majątku trwałego i zapasów wynosił 97,9%. Zobowiązania ogółem były wyższe od kapitału własnego, w związku z 

czym wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych był większy od jedności i wyniósł 1,3. Majątek trwały pokrywał 

blisko 80% zobowiązań spółki – wskaźnik pokrycia majątku trwałego wyniósł 0,8. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 

spółki Promotion Intrade S.r.l, w 2012 r. wynosił 94,6%, przy wskaźniku udziału kapitałów własnych na poziomie 

5,4%. Spółka prawie w całości finansowała swoją działalność kapitałem obcym. W związku z tym wskaźnik 

zobowiązań do kapitałów własnych wyniósł 17,6 a wskaźnik pokrycia majątku trwałego tylko 0,02.  

 

W 2013 roku nastąpił spadek wskaźnika ogólnego zadłużenia, co zdeterminowane było spadkiem zobowiązań i 

rezerw na zobowiązania, który wynikał głównie ze spłaty kredytów bankowych. W 2012 r. nastąpił znaczny wzrost 

zobowiązań z tytułu kredytów bankowych, co związane było z istotnym poziomem zadłużenia przejętych podmiotów 

włoskich oraz sfinansowaniem części działań akwizycyjnych środkami pochodzącymi z kredytu. W 2014 roku nastąpił 

spadek wskaźnika ogólnego zadłużenia, który wyniósł 38,6% przy zobowiązaniach i rezerwach na poziomie 51 994 

tys. zł. W I połowie 2015 roku wskaźnik ogólnego zadłużenia był jeszcze niższy i ukształtował się na poziomie 

30,4%dzięki spłacie części zobowiązań dłużnych Grupy Kapitałowej Emitenta. 
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Wskaźnik udziału kapitałów własnych w 2012 r. wyniósł 48,7% co związane było z niższym przyrostem kapitałów 

własnych w stosunku do przyrostu aktywów ogółem. W 2013 r. nastąpił wzrost udziału kapitałów własnych w 

aktywach ogółem ze względu na dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii 

C z kwoty 53 756 tys. zł do kwoty 59 053 tys. zł. Na wartość kapitału zapasowego w 2013 r. wpływ miało przekazanie 

części zysku w wysokości 3 006 tys. zł oraz nadwyżka wartości emisyjnej nad nominalną w wysokości 5 615 tys. zł. 

W 2014 r. wskaźnik udziału kapitałów własnych zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 61,4% , a w 

I połowie 2015 wyniósł 69,6%.  

 

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego w największym stopniu determinowany jest poprzez wartość firmy, która posiada 

największy udział w aktywach trwałych Emitenta. W latach 2012 – 2013 wskaźnik uległ poprawie z wartości 81,9% do 

poziomu 105,0%, co wiązało się z podwyższeniem kapitału własnego poprzez emisje akcji serii C oraz wzrostem 

wartości kapitału zakładowego. Oznacza to, że Emitent w całości pokrywa swój majątek trwały kapitałem własnym. 

W 2014 r. wskaźnik pokrycia uległ dalszej poprawie i wyniósł 114,9%, przy kapitale własnym na poziomie 82 826 

tys. zł, na 30.06.2015 r. wynosił 118,4% 

 

Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych pokazuje strukturę pasywów Emitenta w podziale na finansowanie 

własne oraz dłużne. Wysokość wskaźnika w roku 2012 spowodowana była wzrostem zobowiązań, a w szczególności 

pozycji kredytów i pożyczek zaciągniętych przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta, których wartość wynosiła 

20 636 tys. zł. Istotną wartość zadłużenia stanowiły zobowiązania przejętych w tym roku spółek włoskich (około 66%). 

W 2013 r. wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych uległ poprawie względem roku poprzedniego, co stanowiło 

konsekwencję spłaty części zadłużenia z tytułu kredytów oraz poprawie cyklu rotacji zobowiązań handlowych. 

W 2014 roku oraz w I połowie 2015 r. wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych wyniósł odpowiednio 0,6 i 0,4, co 

możliwe było dzięki dalszej spłacie zobowiązań dłużnych Grupy Kapitałowej Emitenta.  

 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi  wskaźnik pokrycia majątku trwałego przyjmował wartości 

powyżej 1, co oznacza, że majątek trwały znacząco przewyższa zobowiązania ogółem. W 2014 roku wskaźnik ten 

osiągnął wartość 1,4 przy aktywach trwałych na poziomie 72 066 tys. zł i zobowiązaniach ogółem wynoszących 51 

994 tys. zł. Na dzień 30.06.2015 wskaźnik pokrycia majątku trwałego wynosił 1,9. 

 
Tabela 28: Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wskaźniki płynności finansowej  2012 2013 30.06.2014 2014 30.06.2015 

Wskaźnik płynności bieżącej  0,83 1,09 1,21 1,24 1,43 

Wskaźnik płynności szybkiej  0,82 1,07 1,19 1,22 1,43 

Źródło: Emitent 

Tabela 29: Wskaźniki płynności spółek TRADE S.p.A. oraz  Promotion Intrade S.r.l. 

Wskaźniki płynności finansowej 

2012 

TRADE S.p.A.  
Promotion 

Intrade S.r.l. 

Wskaźnik płynności bieżącej 0,98 1,04 

Wskaźnik płynności szybkiej 0,98 1,03 

Źródło: Emitent 
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Metodologia obliczania wskaźników płynności: 

 Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące 

 Wskaźnik płynności szybkiej = należności + gotówka / zobowiązania bieżące 

W 2012 r. wskaźniki płynności bieżącej oraz szybkiej spółki TRADE S.p.A. wynosiły 0,98. Dla spółki Promotion 

Intrade S.r.l, w analogicznym okresie wskaźniki te były nieco wyższe – wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,04, a 

wskaźnik płynności szybkiej 1,03. 

 

Wskaźniki płynności szybkiej i bieżącej Emitenta przyjmują bardzo zbliżone wartości w badanym okresie. Taka 

sytuacja spowodowana jest niskim poziomem zapasów w latach 2012 – 2014 oraz w I połowie 2015 r. W 2012 r. 

wskaźnik wynosił poniżej 1, co związane było z wysokim poziomem zadłużenia przejętych podmiotów włoskich oraz 

zaciągniętym na ten cel kredytem bankowym. W 2013 r. wskaźniki płynności uległy poprawie, na koniec 2014 r. 

ukształtowały się na poziomie 1,24 oraz 1,22, a na dzień 30.06.2015 wynosiły 1,43. 

 

Emitent na bieżąco reguluje posiadane zobowiązania i racjonalnie korzysta z dostępnych linii kredytowych. 

Tabela 30: Wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej Emitenta  

Cykle rotacji 2012 2013 30.06.2014 2014 30.06.2015 

Cykl rotacji należności 119 109 98 119 101 

Cykl rotacji zobowiązań 61 72 54 73 64 

Źródło: Emitent 

Tabela 31: Wskaźniki rotacji spółek TRADE S.p.A. oraz  Promotion Intrade S.r.l. 

Cykle rotacji 

2012 

TRADE S.p.A.  
Promotion 

Intrade S.r.l. 

Cykl rotacji należności 189 116 

Cykl rotacji zobowiązań 101 18 

 

Metodologia obliczania wskaźników cyklu rotacji: 

 Cykl rotacji należności = stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu / przychody w okresie x liczba 

dni w okresie (w dniach) 

 Cykl rotacji zobowiązań = stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu / (koszty działalności 

operacyjnej – amortyzacja – świadczenia pracownicze) w okresie x liczba dni w okresie (w dniach) 

Spółka TRADE S.p.A. w 2012 r. ściągała należności z tytułu dostaw i usług w ciągu 189 dni, natomiast regulowała 

zobowiązania po 101 dniach. Cykl rotacji należności dla spółki Promotion Intrade S.r.l, w 2012 roku wynosił 116 dni, a 

cykl regulacji zobowiązań jedynie 18 dni. 

Cykl rotacji należności w 2012 roku wyniósł 119 dni, a w roku 2013 uległ skróceniu do 109 dni. Na dzień 31 grudnia 

2014 r. cykl rotacji należności wyniósł 119 dni, a w I połowie 2015 r. wynosił 101 dni.. Emitent oraz spółki zależne w 

przypadku zidentyfikowania pogarszającej się sytuacji finansowej dłużników dokonują sprzedaży należności. Na 

koniec 2014 r. odsetek należności przeterminowanych wyniósł ok. 27,7%, z czego należności przeterminowane 

powyżej 6 miesięcy w strukturze należności handlowych stanowiły ok. 1,3%. 
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W roku 2012 Grupa Kapitałowa Emitenta regulowała swoje zobowiązania w okresie 61 dni, w kolejnym roku okres ten 

uległ wydłużeniu do 72 dni. Na dzień 31 grudnia 2014 r. cykl rotacji zobowiązań był zbliżony poziomem do wskaźnika 

z roku poprzedniego i wyniósł 73 dni, a w I połowie 2015 roku był niższy i wynosił 64 dni. Na koniec 2014 r. odsetek 

zobowiązań przeterminowanych w strukturze zobowiązań handlowych wyniósł ok. 18,2%. 

Wzrost wskaźnika rotacji należności, przy jednoczesnym skróceniu cyklu rotacji zobowiązań w 2014 r. spowodował 

pojawienie się dodatkowego zapotrzebowania na finansowanie kapitałem obrotowym. Dodatkowe zapotrzebowanie 

zostało sfinansowane środkami własnymi, wygenerowanymi dzięki zachowaniu wysokiego poziomu rentowności 

operacyjnej. 

10.4. Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, 

które miały lub, które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność 

operacyjną Emitenta 

W opinii Emitenta, brak jest jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które mogłyby mieć 

bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta. 

10.5. Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania 

zobowiązań przedstawionych w pozycjach 5.2 i 8.1. Dokumentu Rejestracyjnego 

W chwili obecnej Emitent nie podjął wiążących decyzji, co do zakupów rzeczowych aktywów trwałych i innych 

głównych inwestycji. 

 

11. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 

11.1. Badania i rozwój 

W okresie objętym zakresem Prospektu, Emitent oraz podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta nie 

opracowały odrębnej strategii badawczo – rozwojowej i nie wydatkowały żadnych kwot na takie badania. Ewentualne 

przyszłe nakłady na prace badawczo – rozwojowe będą związane z realizacją ogólnej strategii rozwoju Grupy 

Kapitałowej Emitenta. 

 

11.2. Patenty, certyfikaty, licencje i znaki towarowe 

Dnia 3 lutego 2012 roku Emitent dokonał zgłoszenia do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 

znaku usługowego słowno-graficznego „ASM GROUP INTEGRATED SALES PROCESSING”  

 
 

dla następujących usług wg Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (Klasyfikacja Nicejska) w: 

 klasie nr 35 w zakresie: organizowanie targów, wystaw, pokazów i konkursów w celach handlowych lub 

reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi zarządzania holdingami, doradztwo w 

zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania holdingami, usługi 

agencji reklamowych, usługi reklamowe, produkcja reklam, rozpowszechnianie materiałów 

reklamowych, usługi marketingowe, w tym e-marketingu i telemarketingu, promocja sprzedaży dla osób 

trzecich, usługi: agencji pracy tymczasowej, agencji doradztwa personalnego, sporządzanie 

dokumentacji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie dokumentacji płacowej, naliczanie 

składek na ubezpieczenia społeczne i innych obciążeń publicznoprawnych z wynagrodzeń, 

sporządzanie dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych, sporządzanie dokumentacji księgowej, 

przetwarzanie danych osobowych na zlecenie administratora danych, wprowadzanie danych 
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pracowniczych do systemów informatycznych, doradztwo personalne z wyłączeniem doradztwa 

podatkowego i prawnego, przygotowywanie listy płac, usługi sekretarskie, doradztwo strategiczne w 

sprawach personalnych, usługi zarządzania kadrowego projektowanie i wdrażanie systemów i procesów 

zarządzania ludźmi, usługi outsourcingu kadrowo - płacowego, rekrutacja personelu, doradztwo w 

zakresie zarządzania personelem, doradztwo w sprawach zarządzania personalnego oraz  

 w klasie 41 w zakresie: doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], 

organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i 

prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i 

prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, szkolenia personelu, kadry 

kierowniczej, bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 

Dnia 15 marca 2013 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję udzielającą prawa ochronnego na znak towarowy słowno-

graficzny „ASM GROUP Integrated Sales Processing” (numer prawa wyłączonego: 255747). Czas trwania ochrony 

wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Prawo ochronne może być na 

wniosek uprawnionego przedłużone dla wszystkich lub części usług, na kolejne okresy dziesięcioletnie. Ochrona 

rozciąga się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opłata za pierwszy okres ochronny została uiszczona. 

 

Emitent jest uprawniony z tytułu prawa ochronnego do wspólnotowego znaku towarowego słowno – graficznego 

„Gruppo Trade Service”, 

 
 

numer znaku towarowego 009916701 (data rejestracji 31 sierpnia 2011 roku) w klasach 35, 39, 41 Międzynarodowej 

Klasyfikacji Towarów i Usług (Klasyfikacja Nicejska) przeniesionego na Emitenta na podstawie umowy inwestycyjnej z 

dnia 31 maja 2012 roku, dotyczącej nabycia od spółki prawa włoskiego, Gruppo Trade Service S.r.l., akcji spółki 

akcyjnej prawa włoskiego, TRADE S.p.A. Zmiana uprawnionego do ww. wspólnotowego znaku towarowego w 

rejestrze znaków towarowych Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego nie została odnotowana. 

 

12. INFORMACJE O TENDENCJACH 

12.1. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w sprzedaży oraz kosztach i cenach 

sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu 

W ocenie Zarządu Emitenta w okresie od dnia zakończenia ostatniego roku obrotowego tj. roku 2014 do dnia 

zatwierdzenia Prospektu nie wystąpiły żadne znaczące tendencje w zakresie sprzedaży, kosztów oraz cen sprzedaży 

usług.  

12.2. Informacje na temat znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub 

zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na 

perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego 

W ocenie Zarządu Emitenta elementy, które potencjalnie mogą mieć wpływ na wyniki Emitenta oraz perspektywy jego 

rozwoju przedstawione zostały jako ryzyka w punkcie 1. oraz 2. Części I Prospektu. Jednocześnie Zarząd Emitenta 

oświadcza, iż nie posiada informacji poza powyżej przedstawionymi na temat jakichkolwiek znanych tendencji, 

niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy rozwoju 

Emitenta przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego.  
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13. PROGNOZY WYNIKÓW 

Na dzień Prospektu Emitent nie zamierza publikować prognoz wyników finansowych. Emitent nie podawał do 

publicznej wiadomości oraz nie sporządził i nie zamieścił w Prospekcie prognozowanych ani szacunkowych wyników 

finansowych, zarówno na bieżący okres obrotowy, jak i przyszłe okresy obrotowe. 

 

 

14. OSOBY REPREZENTUJĄCE ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE 

14.1. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego 

szczebla 

Organem zarządzającym Emitenta i reprezentującym go wobec osób trzecich jest Zarząd, natomiast 

organem nadzorczym jest Rada Nadzorcza. Poza członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej nie 

ma osób mających istotne znaczenie dla prawidłowego zarządzania Spółką Emitenta. 

 

14.1.1. Zarząd 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu w skład Zarządu Emitenta wchodzą następujące osoby: 

1) Adam Stańczak – Prezes Zarządu 

2) Marcin Skrzypiec – Wiceprezes Zarządu 

3) Jacek Pawlak – Członek Zarządu ds. Finansowych 

4) Patryk Górczyński – Członek Zarządu ds. Handlowych 

 

Adam Stańczak – Prezes Zarządu 

 

Pan Adam Stańczak pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta od dnia 5 sierpnia 2010 r. Jest to pierwsza kadencja 

Pana Adama Stańczaka na stanowisku Prezesa Zarządu Emitenta. Obecna kadencja Pana Adama Stańczaka 

kończy się dnia 5 sierpnia 2015 r., przy czym w dniu 16 grudnia 2014 roku został powołany na kolejną kadencję, która 

kończy się w dniu 6 sierpnia 2020 roku. Mandat Pana Adama Stańczaka wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego 

zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 

Emitenta. 

 

Pan Adam Stańczak ma 38 lat, ukończył Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie na wydziale Zarządzania i 

Marketingu uzyskując w 2002 r. tytuł zawodowy magistra. 

 

Obecnie Pan Adam Stańczak pełni obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta, pod adresem Emitenta, tj. ul. 

Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa. 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Adam Stańczak pełnił następujące funkcje w organach spółek kapitałowych lub 

osobowych: 

 Prezes Zarządu Emitenta (2010 – obecnie), 

 Wiceprezes Zarządu Largo Group S.A. (2010 – 2013), 

 Prezes Zarządu New Line Media  sp. z o.o. (2008 – 2012), 

 Prezes Zarządu Greymatters  sp. z o.o. (2008 – 2011), 

 Prezes Zarządu MDC Shelf & Display Monitoring  sp. z o.o. (2009 – 2011), 

 Prezes Zarządu BINGO POLAND  sp. z o.o. (2009 – 2010), 

 Prezes Zarządu WIN SPORT  sp. z o.o. (2009 – 2010), 

 Prezes Zarządu East European Media Group  sp. z o.o. (2008 – 2010), 

 Członek Zarządu Konsorcjum Inwestycyjno – Budowlanego  sp. z o.o. (2008 – 2010), 

 Członek Rady Nadzorczej Call2Action S.A. (2009 – 2012), 
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 Wiceprezes Zarządu PARTNERASM HR  sp. z o.o. (2005 – 2011). 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Adam Stańczak był wspólnikiem następujących spółek kapitałowych lub osobowych: 

 Emitent (2010 – obecnie), 

 Largo Group S.A. (2010 – 2013), 

 PARTNERASM S.A. (2011), 

 GreyMatters  sp. z o.o. (2010 – 2011), 

 New Line Media  sp. z o.o. (2010 – 2011), 

 MDC Shelf & Display Monitoring  sp. z o.o. (2009 – 2011), 

 PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j. (do 2011), 

 PARTNERASM HR  sp. z o.o. (do 2011), 

 Daily Cafe sp. j. Sz. Pikula, M. Skrzypiec, A. Stańczak (do 2008). 

 

Historia kariery zawodowej 

2010 – obecnie Emitent - Prezes Zarządu,  

2011 – obecnie Działalność gospodarcza pod firmą „Doradztwo Strategiczne Adam Stańczak”, 

2010 – 2013 Largo Group S.A. – Wiceprezes Zarządu, 

2009 – 2012 Call2Action S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

2009 – 2010 BINGO POLAND  sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

2009 – 2010 WIN SPORT  sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

2008 – 2012 New Line Media  sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

2009 – 2011 MDC Shelf & Display Monitoring  sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

2008 – 2011 GreyMatters  sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

1998 – 2011  PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j (w latach 1998 – 2005  

funkcjonująca w formie spółki cywilnej). – Dyrektor ds. Marketingu, 

 2008 – 2008 Codzienna Kawa  sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

2002– 2008  Daily Cafe sp. j. Sz. Pikula, M. Skrzypiec, A. Stańczak – Dyrektor Zarządzający. 

 

Według złożonego oświadczenia, Pan Adam Stańczak: 

 na dzień sporządzenia Prospektu nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza 

Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem przypadków opisanych 

powyżej; 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich 5 lat; 

 w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, 

osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego 

kadencji lub po upływie okresu jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 

kierowane przez zarząd komisaryczny, za wyjątkiem: (i) pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego 

w Daily Cafe sp. j. Sz. Pikula, M. Skrzypiec, A. Stańczak (wykreślona z rejestru przedsiębiorców w 

2011 roku, w związku z zakończeniem likwidacji), (ii) pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w East 

European Media Group  sp. z o.o. (wykreślona z rejestru przedsiębiorców w 2010 roku, w związku z 

zakończeniem likwidacji), (iii) pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Call2Action S.A. 

(postawiona w stan upadłości likwidacyjnej w 2013 roku); 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych); 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; 
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 nie występują powiązania rodzinne Pana Adama Stańczaka z pozostałymi członkami Zarządu 

Emitenta, członkami Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla 

Emitenta. 

 

Marcin Skrzypiec – Wiceprezes Zarządu 

 

Pan Marcin Skrzypiec pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 24 czerwca 2013 r. Jest to pierwsza kadencja Pana 

Skrzypca na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Obecna kadencja Pana Marcina Skrzypca kończy się dnia 5 

sierpnia 2015 r., przy czym w dniu 16 grudnia 2014 roku został powołany na kolejną kadencję, która kończy się w 

dniu 6 sierpnia 2020 roku. Mandat Pana Marcina Skrzypca wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego 

zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Wiceprezesa 

Zarządu Emitenta. 

 

Pan Marcin Skrzypiec ma 37 lat, ukończył Wyższą Szkołę Handlu i Prawa w Warszawie na kierunkach Zarządzanie 

oraz Finanse Międzynarodowe uzyskując w 2006 r. tytuł zawodowy magistra. Pan Marcin Skrzypiec złożył z wynikiem 

pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

 

Obecnie Pan Marcin Skrzypiec pełni obowiązki Wiceprezesa Zarządu Emitenta, pod adresem Emitenta, tj. ul. 

Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa. 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Marcin Skrzypiec pełnił następujące funkcje w organach spółek kapitałowych lub 

osobowych: 

 Wiceprezes Zarządu Emitenta (2013 – obecnie) 

 Członek Zarządu Emitenta ds. Finansowych (2010 – 2013), 

 Wiceprezes Zarządu Largo Group S.A. (2010 – 2012), 

 Wiceprezes Zarządu MDC Shelf & Display Monitoring  sp. z o.o. (2009 – 2012), 

 Prezes Zarządu PARTNERASM S.A. (2011), 

 Wiceprezes Zarządu New Line Media  sp. z o.o. (2008 – 2012), 

 Prezes Zarządu PARTNERASM HR  sp. z o.o. (2008 – 2010), 

 Członek Zarządu Konsorcjum Inwestycyjno – Budowlanego  sp. z o.o. (2008 – 2010), 

 Wiceprezes Zarządu GreyMatters  sp. z o.o. (2008 – 2012), 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej Call2Action S.A. (2008 – 2012), 

 Członek Rady Nadzorczej BINGO POLAND  sp. z o.o. (2009 – 2010). 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Marcin Skrzypiec był wspólnikiem następujących spółek kapitałowych lub 

osobowych: 

 Emitent (2010 – obecnie), 

 Largo Group S.A. (2010 – 2013) 

 PARTNERASM S.A. (2011), 

 GreyMatters  sp. z o.o. (2010 – 2011), 

 New Line Media  sp. z o.o. (2010 – 2011), 

 MDC Shelf & Display Monitoring  sp. z o.o. (2009 – 2011), 

 PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j. (do 2011), 

 PARTNERASM HR  sp. z o.o. (do 2011), 

 Daily Cafe sp. j. Sz. Pikula, M. Skrzypiec, A. Stańczak (do 2008). 
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Historia kariery zawodowej 

2013 – obecnie Emitent – Wiceprezes Zarządu, 

2011 – obecnie Działalność gospodarcza pod firmą „FUN FACTORY”, 

2010 – 2013 Emitent – Członek Zarządu ds. Finansowych, 

2010 – 2012 Largo Group S.A. – Wiceprezes Zarządu, 

2009 – 2012 MDC – Shelf & Display Monitoring  sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, 

2009 – 2010 BINGO POLAND  sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej, 

2008 – 2012 Konsorcjum Inwestycyjno – Budowlane  sp. z o.o. – Członek Zarządu, 

2008 – 2012 Call2Action S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2008 – 2012 New Line Media  sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,  

2008 – 2011 GreyMatters  sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, 

2005 – 2011 PARTNERASM HR  sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

1999 – 2011  PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp.j - Dyrektor Finansowy, 

2008 – 2008 Codzienna Kawa  sp. z o.o. – Członek Zarządu, 

2002 – 2008  Daily Cafe sp. j. Sz. Pikula, M. Skrzypiec, A. Stańczak – Dyrektor Finansowy. 

 

Według złożonego oświadczenia, Pan Marcin Skrzypiec:   

 na dzień sporządzenia Prospektu nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza 

Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem przypadków opisanych 

powyżej; 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich 5 lat; 

 w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, 

osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego 

kadencji lub po upływie okresu jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 

kierowane przez zarząd komisaryczny, za wyjątkiem pełnienia funkcji Dyrektora Finansowego w 

Daily Cafe sp. j. Sz. Pikula, M. Skrzypiec, A. Stańczak (wykreślona z rejestru przedsiębiorców w 

2011 roku, w związku z zakończeniem likwidacji) oraz (ii) pełnienia funkcji przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Call2Action S.A.(postawiona w stan upadłości likwidacyjnej w 2013 roku); 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych); 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; 

 nie występują powiązania rodzinne Pana Marcina Skrzypca z pozostałymi członkami Zarządu 

Emitenta, członkami Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla 

Emitenta. 

 

Jacek Pawlak – Członek Zarządu ds. Finansowych 

 

Pan Jacek Pawlak pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta ds. Finansowych od dnia 24 czerwca 2013 r. Jest to 

pierwsza kadencja Pana Jacka Pawlaka na stanowisku Członka Zarządu Emitenta. Obecna kadencja Pana Jacka 

Pawlaka kończy się 5 sierpnia 2015 r., przy czym w dniu 16 grudnia 2014 roku został powołany na kolejną kadencję, 

która kończy się w dniu 6 sierpnia 2020 roku. Mandat Pana Jacka Pawlaka wygasa najpóźniej z dniem odbycia 

walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka 

Zarządu Emitenta. 

 

Pan Jacek Pawlak ma 34 lata, ukończył Politechnikę Radomską na Wydziale Ekonomicznym, w 2006 roku. 
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Obecnie Pan Jacek Pawlak pełni obowiązki Członka Zarządu ds. Finansowych Emitenta, pod adresem Emitenta, tj. 

ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa. 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Jacek Pawlak pełnił następujące funkcje w organach spółek kapitałowych lub 

osobowych: 

 Członek Zarządu Emitenta (2013 – obecnie), 

 Prezes Zarządu PARTNERASM HR  sp. z o.o. (2011 – 2012). 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Jacek Pawlak był wspólnikiem następujących spółek kapitałowych lub osobowych: 

 PARTNERASM HR  sp. z o.o. (do 2012). 

 

Historia kariery zawodowej: 

2013 – obecnie Emitent – Członek Zarządu ds. Finansowych, 

2013 – 2013  Emitent – Dyrektor Finansowy, 

2011 – 2013 Emitent – Kierownik Działu Finansowego, 

2007 – 2011 PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j. – Kierownik Działu Obsługi 

Klienta, 

2004 – 2007 PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j. – Specjalista ds. obsługi 

klienta. 

Według złożonego oświadczenia, Pan Jacek Pawlak:  

 na dzień sporządzenia Prospektu nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza 

Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem przypadków opisanych 

powyżej; 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich 5 lat; 

 w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, 

osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego 

kadencji lub po upływie okresu jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 

kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych); 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat 

 nie występują powiązania rodzinne Pana Jacka Pawlaka z pozostałymi członkami Zarządu 

Emitenta, członkami Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla 

Emitenta; 

 

Patryk Górczyński – Członek Zarządu ds. Handlowych 

 

Pan Patryk Górczyński pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta ds. Handlowych od dnia 24 czerwca 2013 r. Jest to 

pierwsza kadencja Pana Patryka Górczyńskiego na stanowisku Członka Zarządu Emitenta. Obecna kadencja Pana 

Patryka Górczyńskiego kończy się dnia 5 sierpnia 2015 r., przy czym w dniu 16 grudnia 2014 roku został powołany na 

kolejną kadencję, która kończy się w dniu 6 sierpnia 2020 roku. Mandat Pana Patryka Górczyńskiego wygasa 

najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok 

obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. 
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Pan Patryk Górczyński ma 29 lat, studiował w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w 

Warszawie na kierunku Zarządzanie. 

 

Obecnie Pan Jacek Pawlak pełni obowiązki Członka Zarządu ds. Handlowych Emitenta, pod adresem Emitenta, tj. ul. 

Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa. 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Patryk Górczyński pełnił następujące funkcje w organach spółek kapitałowych lub 

osobowych: 

 Członek Zarządu Emitenta (2013 – obecnie), 

 PARTNERASM HR  sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (2011 – 2012), 

 GreyMatters  sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (2011 – 2013). 

 

Historia kariery zawodowej 

2013 – obecnie Emitent – Członek Zarządu ds. Handlowych, 

2011 – 2013 Emitent – Dyrektor Operacyjny, 

2010 – 2011 Gruppo Trade Service – Polska  sp. z o.o. – Dyrektor Regionalny, 

2010 – obecnie Działalność gospodarcza pod firmą „PATRYK GÓRCZYŃSKI”, 

2008 – 2010 PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j. – Key Account Manager – 

Opiekun Kluczowych Klientów, 

2007 – 2008 PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j, - Przedstawiciel Regionalny. 

 

Według złożonego oświadczenia, Pan Patryk Górczyński:    

 na dzień sporządzenia Prospektu nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza 

Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem przypadków opisanych 

powyżej; 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich 5 lat; 

 w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, 

osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego 

kadencji lub po upływie okresu jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 

kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych); 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; 

 nie występują powiązania rodzinne Pana Patryka Górczyńskiego z pozostałymi członkami Zarządu 

Emitenta, członkami Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla 

Emitenta. 

   

14.1.2. Rada Nadzorcza 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby: 

1) Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2) Jacek Kuczewski – Członek Rady Nadzorczej 

3) Rossen Hadjiev – Członek Rady Nadzorczej 

4) Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej 

5) Magdalena Pasecka – Członek Rady Nadzorczej 
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W przypadku spółek publicznych, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, informacja o 

posiadanych przez członków Rady Nadzorczej akcjach została zamieszczona, o ile posiadane akcje reprezentowały 

więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. 

 

Maciej Cudny – Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

 

Pan Maciej Cudny pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 5 sierpnia 2010 r. Jest to 

pierwsza kadencja Pana Macieja Cudnego na stanowisku Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. 

Obecna kadencja Pana Macieja Cudnego kończy się dnia 5 sierpnia 2015 roku, przy czym w dniu 15 grudnia 2014 

roku został powołany na kolejną kadencję, która kończy się w dniu 6 sierpnia 2020 roku. Mandat Pana Macieja 

Cudnego wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 

ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Pan Maciej Cudny ma 41 lat, ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji, na kierunku 

prawo, uzyskując tytuł magistra.  

 

Obecnie Pan Maciej Cudny pełni obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, pod adresem Emitenta, tj. 

ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa. 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Maciej Cudny pełnił następujące funkcje w organach spółek kapitałowych lub 

osobowych: 

 Członek Rady Nadzorczej PRIME CORPORATION S.A. (2014 – obecnie), 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta (2010 – obecnie), 

 Członek Rady Nadzorczej Largo Group S.A. (2010 – obecnie), 

 Członek Rady Nadzorczej Call2Action S.A. (2011 – 2012). 

 

 W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Maciej Cudny był wspólnikiem następujących spółek kapitałowych lub osobowych: 

 ASM GROUP S.A. (Emitent) (2011 – obecnie), 

 PARTNERASM S.A. (2011). 

 

Historia kariery zawodowej 

2014 – obecnie Emitent – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2014 – obecnie PRIME CORPORATION S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

2011 – 2012 Call2Action S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

2010 – obecnie Largo Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

2010 – obecnie własna działalność gospodarcza (firma doradcza) „ARS AEQUI”, 

2010 – 2011 PARTNERASM S.A. – Dyrektor Działu Prawnego, 

2008 – 2012 Call2Action S.A. – Dyrektor Biura Prawnego, 

1999 – 2010 AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (wcześniej Powszechne Towarzystwo 

Emerytalne ERGO HESTIA S.A. i Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK S.A.) – Kierownik 

Działu Prawnego, 

1998 – 1999 Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji HEROS S.A. – referent prawny, 

1996 – 1997 Kancelaria Notarialna Czesławy Kołcun w Warszawie – praktykant, następnie pracownik. 
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Według złożonego oświadczenia, Pan Maciej Cudny:  

 na dzień sporządzenia Prospektu nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza 

Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem przypadków opisanych 

powyżej; 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich 5 lat; 

 w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, 

osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego 

kadencji lub po upływie okresu jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 

kierowane przez zarząd komisaryczny, z wyjątkiem pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 

Call2Action S.A. (spółka postawiona w stan upadłości likwidacyjnej w 2013 roku); 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych); 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; 

 nie występują powiązania rodzinne Pana Macieja Cudnego z pozostałymi członkami Zarządu 

Emitenta, członkami Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla 

Emitenta; 

 

Rossen Borissow Hadjiev 

Pan Rossen Hadjiev pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 29 lipca 2015 r. Jest to pierwsza 

kadencja Pana Rossen Hadjiev na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Rossen Hadjiev powołany 

został na wspólną z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej pięcioletnią kadencję, która kończy się 6 sierpnia 2020 

roku. Mandat Pana Rossen Hadjiev wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Pan Rossen Hadjiev ma 43 lat. Pan Rossen Hadjiev posiada licencjat z Business Administration na Uniwersytecie 

Amerykańskim w Bułgarii oraz MBA z IESE Business School na Uniwersytecie Navarra. Pan Rossen Hadjiev w 

ramach wymiany studenckiej studiował także w Tuck School of Business w Dartmouth College (USA).  

 

Pan Rossen Hadjiev od 2014 roku jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez EasyPack sp. z o.o. na 

stanowisku Dyrektora Strategii i Rozwoju. Adres służbowy Pana Rossen Hadjiev to: ul. Cybernetyki 21, 02-677 

Warszawa. 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Rossen Hadjiev pełnił następujące funkcje w organach spółek kapitałowych lub 

osobowych: 

 Członek Rady Nadzorczej InValue TFI S.A. (2015 – obecnie); 

 Członek Rady Nadzorczej Social Wifi sp. z o.o. – (2015 – obecnie); 

 Członek Zarządu Integer.pl (2013 – obecnie); 

 Członek Rady Nadzorczej Work Service S.A. (2013 – 2013); 

 Członek Rady Nadzorczej EasyPack sp. z o.o. (2012 – 2013); 

 Członek Rady Nadzorczej Czerwona Torebka S.A. (2011 – 2013); 

 Menedżer „B” (organ zarządzający) NEF Battery Holdings S.à.r.l. (dawniej Desislava Investments 

S.àr.l.), Luksemburg (2011 – 2013); 

 Członek Rady Nadzorczej Promedica Care sp. z o.o. (2011 – 2012); 

 Menedżer „B” (organ zarządzający) Forteam Investments S.a.r.l., Luxemburg (2009 – 2013); 

 Dyrektor Zarządzający (organ zarządzający) NEF Telecom Bulgaria Finance EOOD (2009 – 2012); 
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 Członek Zarządu Bulgarian Telecommunication Company A.D. (2008 – 2012); 

 Dyrektor Zarządzający (organ zarządzający) NEF Telecom Bulgaria OOD (2007 – 2012). 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Rossen Hadjiev był wspólnikiem następujących spółek kapitałowych lub osobowych: 

 Saccoria Inc. z siedzibą w Panamie (2008 – obecnie). 

 

Historia kariery zawodowej 

2015 – obecnie    InValue TFI S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2015 – obecnie    Social Wifi Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 

2013 – obecnie Integer.pl – Członek Zarządu; 

2013 – 2013 Work Service S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2012 – 2013 EasyPack sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 

2011 – 2013 Czerwona Torebka S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

2011 – 2013 NEF Battery Holdings S.à.r.l. (dawniej Desislava Investments S.àr.l.) (Luksemburg) Menedżer “B”; 

2011 – 2012 Promedica Care sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 

2009 – 2013 PineBridge Investments (dawniej AIG Investments) – Dyrektor Zarządzający; 

2009 – 2013 Forteam Investments S.a.r.l. (Luksemburg) – Menedżer „B”; 

2009 – 2012 NEF Telecom Bulgaria Finance EOOD, Dyrektor Zarządzający; 

2008 – 2012 Bulgarian Telecommunication Company A.D. – Członek Zarządu; 

2007 – 2012 NEF Telecom Bulgaria OOD – Dyrektor Zarządzający; 

2007 – 2008 Bulgarian Telecommunication Company A.D. – Członek Rady Nadzorczej; 

2004 – 2007 JetFinance International (wcześniej: JetFinance Limited) – Członek Rady Nadzorczej; 

2004 – 2008 PineBridge Investments (dawniej AIG Investments) – Dyrektor; 

2003 – 2004 Astral Telecom Limited (Rumunia) – Członek Rady Nadzorczej; 

2000 – 2004 PineBridge Investments (dawniej AIG Investments) – Investment Officer; 

1995 – 1998 Bulgarian – American Enterprise Fund (analityk inwestycyjny, specjalista inwestycyjny). 

 

Według złożonego oświadczenia, Pan Rossen Hadjiev:  

 na dzień sporządzenia Prospektu nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza 

Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem przypadków opisanych 

powyżej; 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich 5 lat; 

 w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, 

osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego 

kadencji lub po upływie okresu jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 

kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych); 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; 

 nie występują powiązania rodzinne Pana Rossen Hadjiev z pozostałymi członkami Zarządu 

Emitenta, członkami Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla 

Emitenta. 
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Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Filip Nazar pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej od dnia 18 listopada 2010 r. Jest to pierwsza kadencja Pana 

Filipa Nazara jako Członka Rady Nadzorczej. Obecna kadencja Pana Filipa Nazara kończy się dnia 5 sierpnia 2015 

roku, przy czym w dniu 15 grudnia 2014 roku został powołany na kolejną kadencję, która kończy się w dniu 6 sierpnia 

2020 roku. Mandat Pana Filipa Nazara wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Pan Filip Nazar ma 37 lata, ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Radia i Telewizji, kierunek 

organizacja produkcji Filmowej i Telewizyjnej, dyplom uzyskał w 2002 r. Pan Filip Nazar ukończył także, w 2003 r., 

studia podyplomowe na kierunku Prawo autorskie, prasowe i wydawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Prawa Własności Intelektualnej.  

 

Obecnie Pan Filip Nazar pełni obowiązki Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pod adresem Emitenta, tj. ul. 

Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa. 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Filip Nazar pełnił następujące funkcje w organach spółek kapitałowych lub 

osobowych: 

 Członek Rady Nadzorczej Emitenta (2010 – obecnie). 

 

Historia kariery zawodowej 

2010 – obecnie  Emitent – Członek Rady Nadzorczej, 

2010 – obecnie  Largo Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

07. 2004 – 12.2004 Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena – dyrektor biura warszawskiego, 

2004   „Missa pro pace” Wojciecha Kilara – współpraca produkcyjna, 

2003   „Rodzinka” serial komediowy TVP1 – współpraca produkcyjna, 

2002   „Psychobójcy” R. Gonery –współpraca przy uzyskiwaniu funduszy, 

2001   „Suplement” K. Zanussi - asystent kierownika produkcji, 

1999 5 Festiwal Filmowy i Artystyczny „Lato Filmów” w Kazimierzu Dolnym – współpraca 

produkcyjna. 

 

Według złożonego oświadczenia, Pan Filip Nazar: 

 na dzień sporządzenia Prospektu nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza 

Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich 5 lat; 

 w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, 

osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego 

kadencji lub po upływie okresu jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 

kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych); 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat; 

 nie występują powiązania rodzinne Pana Filipa Nazara z pozostałymi członkami Zarządu Emitenta, 

członkami Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta. 
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Magdalena Pasecka – Członek Rady Nadzorczej 

 

Pani Magdalena Pasecka pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 15 grudnia 2014 roku. Jest to pierwsza 

kadencja Pani Magdaleny Paseckiej na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Obecna kadencja Pani 

Magdaleny Paseckiej kończy się dnia 5 sierpnia 2015 roku, przy czym w dniu 15 grudnia 2014 roku została powołana 

na kolejną kadencję, która kończy się w dniu 6 sierpnia 2020 roku. Mandat Pani Magdaleny Paseckiej wygasa 

najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok 

obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Magdalena Pasecka ma 37 lat, ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie o profilu 

Finanse i Bankowość oraz Uniwersytet Johannes Gutenberg w Moguncji w Niemczech. Posiada kwalifikacje Biegłego 

Rewidenta nr 12654 oraz ACCA. 

 

Obecnie Pani Magdalena Pasecka pełni obowiązki Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pod adresem Emitenta, tj. ul. 

Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa. 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pani Magdalena Pasecka pełniła następujące funkcje w organach spółek kapitałowych 

lub osobowych: 

 Członek Zarządu Innova Capital  sp. z o.o. (2014 – obecnie), 

 Członek Rady Nadzorczej Riber Foods Polska S.A. (Delecta) (2014 – obecnie) 

 Członek Zarządu IFA Holding Sarl (2014 – obecnie), 

 Członek Zarządu Innova Financial Holding Sarl (2014 – obecnie) 

 Członek Zarządu SK Telecom Holding Sarl (2014 –obecnie), 

 Członek Zarządu IAB Financing Sarl (2014 – obecnie), 

 Członek Zarządu IAB Financing II Sarl (2014 – obecnie), 

 Członek Zarządu Innova RS Holding Sarl (2014 – obecnie), 

 Członek Zarządu IHC Sarl (2014 – obecnie), 

 Członek Zarządu Innova AF Sarl (2014 – obecnie), 

 Członek Zarządu Innova AF II Sarl (2014 – obecnie), 

 Członek Zarządu Innova Phoenix Sarl (2014 – obecnie), 

 Członek Zarządu European Media Holding Sarl (2014 – obecnie), 

 Członek Zarządu European Media Holding II Sarl (2014 – obecnie), 

 Członek Zarządu European Media Holding III Sarl (2014 – obecnie), 

 Członek Zarządu ILM Holding Sarl (2014 – obecnie), 

 Członek Zarządu I.C.P.C.E. Sarl (2014 – obecnie), 

 Członek Zarządu Immopartners Sp. z. o. o. (2013 – 2014), 

 Członek Rady Nadzorczej Biotech Varsovia Pharma  sp. z o.o. (2013 – 2014),Członek Zarządu MCI 

MANAGEMENT S.A. (2011 – 2014), 

 Prezes Zarządu MCI CAPITAL TFI S.A. (2011 – 2014), 

 Członek Zarządu Private Equity Managers S.A. (2011 – 2014), 

 Prezes Zarządu ABCD Management  sp. z o.o. (2011 – 2014), 

 Członek Zarządu MCI Fund Management Sp. z. o. o (2011 – 2014), 

 Członek Zarządu MCI Venture Projects Sp. z. o. o. (2012 – 2014), 

 Członek Zarządu MCI Asset Management Sp. z .o. o. (2011 – 2014), 

 Członek Zarządu FIN Ventures Management Sp. z. o. o. (2012 – 2012). 
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Historia kariery zawodowej  

2014 – obecnie Dyrektor Finansowy (CFO) w zagranicznym funduszu private equity Innova Capital, 

2010 – 2014 Członek zarządu MCI Management SA, 

2006 – 2010 Kontroler Finansowy w Innova Capital (2006-2010), 

2003 – 2006 audytor w KPMG Audyt sp. z o.o. (2003-2006), 

2002  analityk/praktykant w firmie Feri Alternative Assets GmbH (2002). 

 

Według złożonego oświadczenia, Pani Magdalena Pasecka: 

 na dzień sporządzenia Prospektu nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza 

Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; 

 nie została skazana za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich 5 lat; 

 w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, osoby 

zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w 

okresie jego kadencji lub po upływie okresu jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub 

likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych); 

 nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat, 

 nie występują powiązania rodzinne Pani Magdaleny Paseckiej z pozostałymi członkami Zarządu 

Emitenta, członkami Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla 

Emitenta. 

 

Jacek Kuczewski – Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Jacek Kuczewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 16 listopada 2012 r. Jest to pierwsza 

kadencja Pana Jacka Kuczewskiego na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Obecna kadencja Pana 

Jacka Kuczewskiego kończy się dnia 5 sierpnia 2015 roku, przy czym w dniu 15 grudnia 2014 roku został powołany 

na kolejną kadencję, która kończy się w dniu 6 sierpnia 2020 roku. Mandat Pana Jacka Kuczewskiego wygasa 

najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok 

obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta .  

 

Obecnie Pan Jacek Kuczewski pełni obowiązki Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pod adresem Emitenta, tj. ul. 

Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa. 

 

Pan Jacek Kuczewski ma 43 lata, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na Wydziale Finansów i 

Bankowości, kierunek ekonomia. Tytuł magistra uzyskał w 1997 r. Pan Jacek Kuczewski ukończył także Szkołę 

Główną Handlową w Warszawie, na Wydziale Handlu Zagranicznego, kierunek ekonomia. Tytuł licencjacki uzyskał w 

1994 roku. Pan Jacek Kuczewski posiada kwalifikacje ACCA. 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Jacek Kuczewski pełnił następujące funkcje w organach spółek kapitałowych lub 

osobowych: 

 Członek Zarządu AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (2011-2012), 

 Członek Rady Nadzorczej Emitenta (2012 – obecnie). 
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Historia kariery zawodowej  

2013 – obecnie  Działalność gospodarcza pod firmą „PHIGURES Jacek Kuczewski” 

2012 – obecnie Emitent – Członek Rady Nadzorczej,  

2011 – 2012 AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, 

2009 – 2011 AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy, 

2008 – 2009 QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – Główny Księgowy Funduszy, 

2007 – 2008 AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – Starszy Księgowy Funduszu, 

1999 – 2007 Powszechne Towarzystwo Emerytalne ERGO HESTIA S.A. – Księgowy Funduszu, 

1996 – 1999 M&M Militzer and Munch Polska  sp. z o.o. – kierownik działu rozliczeń, 

1991 – 1996 M&M Militzer and Munch Polska  sp. z o.o. – spedytor międzynarodowy, agent celny. 

 

Według złożonego oświadczenia, Pan Jacek Kuczewski: 

 na dzień sporządzenia Prospektu nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza 

Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta; 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie ostatnich 5 lat; 

 w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, 

osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie jego 

kadencji lub po upływie okresu jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były 

kierowane przez zarząd komisaryczny; 

 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych); 

 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu 

spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat 

 nie występują powiązania rodzinne Pana Jacka Kuczewskiego z pozostałymi członkami Zarządu 

Emitenta, członkami Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla 

Emitenta. 

 

14.2. Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających i 

nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla 

 

Konflikt interesów 

 

Zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą Emitent nie identyfikuje obszarów, w których mogą wystąpić potencjalne 

konflikty interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających 

wyższego szczebla. 

 

Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów. 

 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją żadne umowy ani porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, 

klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których osoby wskazane powyżej w pkt. 14.1.1.i 14.1.2. zostały 

wybrane na członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej lub do pełnienia funkcji zarządzających wyższego 

szczebla.  
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Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu Akcji Emitenta. 

 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie zostały uzgodnione żadne ograniczenia przez osoby zarządzające lub 

nadzorujące w zakresie zbycia w określonym czasie Akcji Emitenta znajdujących się w posiadaniu osób 

zarządzających lub nadzorujących. 

 

15. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA 

15.1. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) 

oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi 

świadczone na rzecz Spółki lub jej podmiotów zależnych 

Wynagrodzenia członków Zarządu wypłacone zostały na podstawie poniższych uchwał Rady Nadzorczej: 

 Uchwała nr 1 (1/2013) z dnia 18 marca 2013 r. określająca miesięczne wynagrodzenie Pana Adama Stańczaka 

na poziomie 10 000 zł netto należne począwszy od 1 stycznia 2013 r. Uchwała określa także miesięczne 

wynagrodzenie Pana Marcina Skrzypca na poziomie 10 000 zł netto należne od 1 stycznia 2013 r. 

 Uchwała nr 9 (10/2013) z dnia 24 czerwca 2013 r. określająca miesięczne wynagrodzenie Pana Jacka Pawlaka 

w wysokości 10 000 zł netto należne od dnia 1 lipca 2013 r. Dodatkowo Panu Jackowi Pawlakowi przysługuje 

prawo do otrzymania rocznej premii w wysokości netto nie przekraczającej 40 000 zł po spełnieniu określonych 

wartości założonych w budżecie Emitenta na dany rok obrotowy. Uchwała określa także miesięczne 

wynagrodzenie Pana Patryka Górczyńskiego na poziomie 7 500 zł netto należne od dnia 1 lipca 2013 r. 

Wynagrodzenia członków Zarządu w okresie ostatniego pełnego roku obrotowego, tj. roku 2014 przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela 32: Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja 
Wynagrodzenie 
miesięcznie 
netto 

Wynagrodzenie 
podstawowe w 
2014 r. 
brutto 

Premie 
oraz 
dodatki 

Łączne 
wynagrodzenie 
w 2014 r. 
brutto 

Adam Stańczak Prezes 10 000 zł 158 238 zł - 158 238 zł 

Marcin Skrzypiec Wiceprezes 10 000 zł 158 238 zł - 158 238 zł 

Jacek Pawlak 
Członek Zarządu ds. 
Finansów 

10 000 zł 158 989 zł 58 771 zł 217 760 zł 

Patryk Górczyński 
Członek Zarządu ds. 
Handlowych 

7 500 zł 114 117 zł - 114 117 zł 

Wynagrodzenie Zarządu razem    648 353 zł 

Źródło: Emitent 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wypłacone zostały na podstawie poniższych uchwał Walnego 

Zgromadzenia: 

 Uchwała nr 20 (20/2012) z dnia 18 czerwca 2012 r. określająca wysokość wynagrodzenia dla każdego z 

członków Rady Nadzorczej Emitenta w wysokości 500 zł brutto za każde posiedzenie. 

Dodatkowo Pan Maciej Cudny jest zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta na podstawie umowy o pracę, na 

stanowisku Prawnika. Umowa pomiędzy Emitentem a Panem Maciejem Cudnym zawarta została na czas 

nieokreślony i obowiązuje od 23 sierpnia 2004 r. Maciej Cudny nie jest adwokatem ani radcą prawnym. Pan Maciej 

Cudny bezpośrednio podlega osobie pełniącej funkcję Dyrektora Operacyjnego ASM GROUP S.A. Dyrektor 

Operacyjny nie pełni funkcji członka Zarządu Emitenta. W strukturach organizacyjnych Dyrektor Operacyjny jest 
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podległy i bezpośrednio raportuje do Pana Patryka Górczyńskiego, pełniącego funkcję Członka Zarządu ds. 

Handlowych. Pan Maciej Cudny, jako pracownik Emitenta nie podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki. 

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie ostatniego pełnego roku obrotowego tj. roku 2014 przedstawia 

kolejna tabela. 

 
Tabela 33: Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 

Imię i Nazwisko Stanowisko 
Wynagrodzenie 
za posiedzenie 

Wynagrodzenie 
z tyt. umowy o 
pracę brutto 

Wynagrodzenie 
za posiedzenia 
RN w 2014 r. 

Premie 
oraz 
dodatki 

Łączne 
wynagrodzenie 
w 2014 r. 
brutto 

Maciej Cudny Przewodniczący  500 zł 504 zł 2 500 zł - 3 004 zł 

Jacek 
Kuczewski 

Członek  500 zł - 2 500 zł - 2 500 zł 

Rossen  Hadjiev Członek  - - - - - 

Filip Nazar Członek  500 zł - 2 500 zł - 2 500 zł 

Magdalena 
Pasecka 

Członek 500 zł - 500 zł - 500 zł 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej razem     8 504 zł 

Źródło: Emitent 

  

15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta na świadczenia rentowe, 

emerytalne lub podobne świadczenia 

Z pominięciem składek, których obowiązek opłacania wynika z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz 

ubezpieczeń zdrowotnych, spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym Emitent, nie wydzieliły oraz 

nie gromadziły środków pieniężnych na świadczenia rentowe lub inne podobne świadczenia. 

16. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO 

16.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów 

administracyjnych, zarządzających i nadzorczych sprawowali te funkcje 

 

Zarząd Emitenta 

 

Kadencja obecnego Zarządu kończy się w dniu 6 sierpnia 2020 roku. Należy jednak przy tym mieć na uwadze to, że 

zgodnie z art. 369 § 4 KSH, mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. 

 

Pan Adam Stańczak oraz Pan Marcin Skrzypiec pełnią funkcje w Zarządzie Emitenta od dnia 5 sierpnia 2010 roku. 

Pan Marcin Skrzypiec, od dnia 24 czerwca 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. W okresie od 5 sierpnia 

2010 roku do 23 czerwca 2013 roku Pan Marcin Skrzypiec pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansów. Pan Jacek 

Pawlak oraz Pan Patryk Górczyński pełnią funkcje w Zarządzie Emitenta od dnia 24 czerwca 2013 roku. 

 

Zgodnie z § 9 ust. 4 Statutu Emitenta kadencja Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat. 

 

Rada Nadzorcza 
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Kadencja obecnej Rady Nadzorczej kończy się w dniu 6 sierpnia 2020 roku. Należy jednak przy tym mieć na uwadze 

to, że zgodnie z art. 369 § 4 KSH w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z 

dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia 

funkcji członka rady nadzorczej. 

 

Pan Maciej Cudny pełni funkcję w Radzie Nadzorczej od dnia 5 sierpnia 2010 roku. Pan Filip Nazar Pełni funkcję w 

Radzie Nadzorczej od dnia 18 listopada 2010 r. Pan Jacek Kuczewski pełni funkcję w Radzie Nadzorczej od dnia 16 

listopada 2012 r. Pani Magdalena Pasecka pełni funkcję w Radzie Nadzorczej od dnia 15 grudnia 2014 r. Pan 

Rossen Hadjiev pełni funkcję w Radzie Nadzorczej od dnia 29 lipca 2015 roku. 

 

Zgodnie z § 13 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat. 

 

16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, 

określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, brak jest umów o świadczenie usług zawartych pomiędzy Emitentem lub 

którąkolwiek ze Spółek Zależnych, które określałyby świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej którejkolwiek ze spółek z Grupy Kapitałowej. 

 

16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej 

komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji 

Komitet Audytu (komisja ds. audytu) powołany został w ramach Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 

grudnia 2014 roku. Członkami Komitetu Audytu są: Pani Magdalena Pasecka, Pan Jacek Kuczewski oraz Pan Filip 

Nazar. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 

monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, monitorowanie wykonywania 

czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych. Komitet Audytu funkcjonować będzie na podstawie regulaminu, zatwierdzanego przez 

Radę Nadzorczą. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywać się będą nie rzadziej niż 3 razy w roku obrotowym. 

 

W ramach struktury Emitenta nie działa komisja ds. wynagrodzeń. Na chwilę obecną członkowie Rady Nadzorczej tj. 

Pani Magdalena Pasecka, Pan Filip Nazar, Pan Rossen Hadjiev oraz Pan Jacek Kuczewski spełniają wymagania 

niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW oraz w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 

2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

oraz o nadzorze publicznym. Ponadto Pani Magdalena Pasecka i Pan Jacek Kuczewski posiadają kwalifikacje w 

dziedzinie rachunkowości określone w art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach. 

  

16.4. Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego 

Emitent oświadcza, że zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW, przyjętych uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku, z wyjątkiem następujących zasad: 

zasady I.1. 

Wdrożenie tej zasady nie nastąpi, ze względu na istniejący stan infrastruktury technicznej (informatycznej). Emitent 

nie wyklucza stosowania tej zasady w dalszej przyszłości, wraz z uzyskaniem odpowiednich możliwości technicznych 

w tym zakresie. 
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zasady I.5. 

Wdrożenie tej zasady nie nastąpi ze względu na fakt, że w zakresie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej oraz zasad jej ustalania, u Emitenta wynagradzania ustalane są przez Walne Zgromadzenie – w 

odniesieniu do członków Rady Nadzorczej oraz przez Radę Nadzorczą – w odniesieniu do członków Zarządu. 

 

zasady I.10. 

Zasada nie jest stosowana, ponieważ misja Emitenta nie obejmuje aktywności w tym zakresie.  

 

zasady I.12. 

Niewdrożenie tej zasady wynika z istniejącego stanu posiadanej infrastruktury technicznej (informatycznej). Oznacza 

to konieczność osobistego udziału akcjonariuszy lub ich pełnomocników w obradach Walnego Zgromadzenia 

Emitenta, co wiąże się z przybyciem do miejsca przeprowadzenia tych obrad (Warszawa, będąca siedzibą Emitenta). 

Emitent nie wyklucza, że zasada ta będzie mogła być stosowana w przyszłości, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, 

po stworzeniu odpowiednich możliwości technicznych i poniesieniu stosownych nakładów na rozwój struktury 

informatycznej. 

 

zasady II.I.6 

Zasada jest stosowana z ograniczeniem w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu 

kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. Ze względu na brak wyodrębnionej jednostki organizacyjnej w 

strukturze organizacji zajmującej się kontrolą wewnętrzną oraz oceną ryzyka, kontrola wewnętrzna sprawowana jest 

przez kluczowych pracowników, w ramach posiadanych kompetencji, bez sformalizowania i dokumentowania tych 

czynności. 

 

zasady II.I.7. 

U Emitenta nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, zawierający wszystkie 

wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia, decyduje ich 

przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. 

Realizacja tej zasady nastąpi zgodnie z poszanowaniem art. 428 Kodeksu spółek handlowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem § 3 i 4 tego artykułu, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie 

internetowej niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w przytoczonym przepisie. 

 

zasady II.I.9a 

Emitent zamierza podawać do publicznej wiadomości treści całego protokołu z przebiegu Walnego Zgromadzenia, 

zawierającego m.in. informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu, jak również o odstąpieniu od rozpatrywania 

któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także będzie zamieszczał na stronie internetowej Emitenta 

zapis w formie audio przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Zdaniem Emitenta rozwiązanie takie zapewnia 

transparentność działalności Emitenta. 

 

zasady II.2. 

Emitent planuje wprowadzić wersję anglojęzyczną serwisu, która stanowić będzie odwzorowanie wersji 

polskojęzycznej, jednak z zastrzeżeniem prawa do nietłumaczenia niektórych dokumentów (np. uchwał walnego 

zgromadzenia, raportów bieżących okresowych itp.) 

 

zasady II.6. 

Na żądanie któregokolwiek z akcjonariuszy, przed dniem planowanego Walnego Zgromadzenia, Członkowie Zarządu 

będą brać udział w Walnym Zgromadzeniu. 
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zasady III.1. 

Zasada jest stosowana z ograniczeniem w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu 

kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. Ze względu na brak wyodrębnionej jednostki organizacyjnej w 

strukturze organizacji zajmującej się kontrolą wewnętrzną oraz oceną ryzyka, kontrola wewnętrzna sprawowana jest 

przez kluczowych pracowników, w ramach posiadanych kompetencji, bez sformalizowania i dokumentowania tych 

czynności. 

 

zasady III.3. 

Emitent nie posiada praktyki uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia. 

 

zasady III.8. 

Zasada nie jest stosowana, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie funkcjonuje Komisja Rady 

Nadzorczej, Komisja ds. Nominacji, Komisja ds. Wynagrodzeń, Komisja Rewizyjna. 

 

zasady IV.1. 

Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w Walnych Zgromadzeniach Emitenta udział biorą osoby 

uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenia. Emitent nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań 

dla akcjonariuszy, dotyczących szczególnego umożliwiania obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicielom 

mediów. 

 

zasady IV.2. 

Emitent nie posiada regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

zasady IV.6. 

Emitent, ustalając dzień wypłaty dywidendy, weźmie pod uwagę aktualną sytuację finansową Emitenta oraz 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

zasady IV.10. 

Emitent rozważa stworzenie w przyszłości możliwości głosowania oraz uczestnictwa w obradach Walnego 

Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej, akcjonariuszom 

przebywającym w miejscu innym niż miejsce obrad. Jednakże, w chwili obecnej, Emitent nie dysponuje odpowiednimi 

warunkami technicznymi zapewniającymi takie uprawnienia. 

 

Emitent oświadcza, że będąc spółką notowaną na NewConnect, w ostatnim zakończonym roku obrotowym stosował, 

a obecnie stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New 

Connect, stanowiących Załącznik 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 31 października 2008 r., zmienionych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., z wyjątkiem następujących zasad: 

 

zasady 1.  

Spółka będzie stosować zasadę z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 

Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej Spółki. Spółka nie przewiduje 

możliwości transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad 

ani ich transmisji na swojej stronie internetowej. W ocenie Zarządu Spółki nowoczesne metody komunikacji powinny 

być wykorzystywane adekwatnie do zapotrzebowania i oczekiwań inwestorów oraz istniejącej struktury akcjonariatu, 

przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów związanych z przygotowaniem i utrzymaniem odpowiedniej infrastruktury 

technicznej. Zarząd uważa, iż istniejące obecnie zapisy w zakresie uczestnictwa i dokumentowania obrad Walnego 
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Zgromadzenia w żaden sposób nie ograniczają praw akcjonariuszy, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo 

informacji. 

 

zasady 3.3. 

Spółka będzie stosować zasadę z wyłączeniem określenia pozycji Spółki na rynku. Ze względu na występowanie 

znacznej liczby niewielkich podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Spółki oraz z uwagi na brak 

wiarygodnych danych o wielkości rynku marketingowego wsparcia sprzedaży, Spółka nie posiada danych ilościowych 

na temat pozycji rynkowej. 

zasady 11. 

Zasada nie jest stosowana. Emitent prowadzi przejrzystą politykę informacyjną udostępniając inwestorom, 

potencjalnym inwestorom oraz mediom niezbędne i aktualne informacje dla potrzeb oceny sytuacji Emitenta. Z tego 

powodu Zarząd nie znajduje uzasadnienia dla organizowania cyklicznych spotkań z interesariuszami. 

W przypadku wystąpienia zdarzeń istotnych dla działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, jak np. planowana 

oferta publiczna oraz debiut na rynku regulowanym, Emitent będzie organizował spotkania z inwestorami, mediami i 

analitykami, o czym będzie informować ze stosownym wyprzedzeniem. 

 

zasady 16. 

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W opinii Zarządu publikowane przez Spółkę raporty okresowe oraz 

informacje prezentowane przez Spółkę na jej korporacyjnej stronie internetowej zapewniają akcjonariuszom oraz 

inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełen obraz sytuacji Spółki. 

 

17. PRACOWNICY 

17.1. Liczba pracowników na koniec okresu lub średnia za każdy rok obrotowy objęty 

historycznymi informacjami finansowymi aż do daty Prospektu Emisyjnego 

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę pracowników na podstawie umowy o pracę Grupy Kapitałowej Emitenta na 

koniec każdego roku obrotowego objętego historycznymi informacjami finansowymi oraz na dzień 31 grudnia 2014 r. 

w podziale na pracowników umysłowych oraz fizycznych. 

Tabela 34: Liczba pracowników Emitenta (w osobach) 

 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. Data Prospektu 

Pracownicy, w tym:  128 113 73 71 

Umysłowi 65 59 53 52 

Fizyczni 63 54 20 19 

Źródło: Emitent 

Emitent w prezentowanych okresach zatrudniał również osoby na podstawie umów zlecenie oraz w przypadku Włoch 

na podstawie umów "na żądanie". Średnie zatrudnienie osób na podstawie wskazanych umów wynosiło w 2014 roku 

1 186 osób, w 2013 roku 1 264 osób, a w 2012 roku 973 osoby. 

17.2. Posiadane akcje lub opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów 

administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział % w kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów Udział % w ogólnej 
liczbie głosów 

Adam Stańczak 15 433 455 26,13% 15 433 455 26,13% 
Marcin Skrzypiec 15 433 455 26,13% 15 433 455 26,13% 
Maciej Cudny 804 814 1,36% 80 4814 1,36% 
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Na dzień zatwierdzenia Prospektu, jedynymi członkami Zarządu posiadającymi akcje Emitenta są Pan Adam 

Stańczak i Pan Marcin Skrzypiec. Żaden z członków Zarządu nie posiada opcji na akcje Emitenta. 

 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu jedynym członkiem Rady Nadzorczej posiadającym akcje Emitenta jest Pan Maciej 

Cudny. Żaden z członków Rady Nadzorczej nie posiada opcji na akcje Emitenta. 

17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta 

Emitent nie wprowadzał programów motywacyjnych oraz nie emitował papierów wartościowych, na podstawie których 

pracownicy Emitenta nabyliby prawo do nabycia akcji Spółki w przyszłości. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu jedynym akcjonariuszem Emitenta, którzy jest zatrudniony przez Emitenta na 

podstawie umowy o pracę jest Pan Maciej Cudny. 

 

18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

18.1. Dane dotyczące osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub 

prawa głosu 

Spośród członków Zarządu Emitenta akcjonariuszami są Pan Adam Stańczak, posiadający 26.13 % akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta, oraz Pan Marcin Skrzypiec, posiadający 26.13 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta. 

Spośród członków Rady Nadzorczej Emitenta akcjonariuszem jest Pan Maciej Cudny, będący akcjonariuszem 

mniejszościowym, posiadającym 1,36% akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Oprócz tego, znacznymi 

akcjonariuszami Emitenta są Pani Tatiana Pikula, posiadająca 26.13 % akcji w kapitale zakładowym Emitenta i JK 

Fund Suisse SA, posiadająca 5,52% akcji w kapitale zakładowym Emitenta. 

 

Pani Tatiana Pikula (ur. 30 września 1951 roku) ukończyła w 1976 roku studia magisterskie na kierunku prawo na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk 

prawnych z tematyki nowych regulacji prawnych akredytywy dokumentowej. Pani Tatiana Pikula zdobywała 

doświadczenie zawodowe w pionie kryminalnym stołecznej policji, następnie w firmie consultingowej  specjalizującej 

się  w przekształceniach przemysłu energetycznego oraz jako nauczyciel akademicki. Obecnie Pani Tatiana Pikula 

przebywa na emeryturze, zajmując się działalnością w fundacjach pozarządowych oraz wolontariatem. Pani Tatiana 

Pikula jest matką założyciela Emitenta, Pana Szymona Pikula. 

 

JK Fund Suisse SA jest spółką kapitałową prawa szwajcarskiego działającą w formie spółki akcyjnej. Siedziba spółki 

znajduje się w Szwajcarii, w kantonie Ticiono, Chiasso (6830), via Franscini 4. Spółka została wpisana do 

szwajcarskiego Rejestru Handlowego kantonu Ticino pod numerem: CHE – 114.861.115. Jedynym akcjonariuszem 

JK Fund Suisse S.A. jest spółka prawa szwajcarskiego Goincity S.A. z siedzibą w Szwajcarii, w kantonie Ticiono, 

Chiasso (6830), via Valdani 1.  

18.2. Informacje, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu 

Znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu niż wynikające z posiadanych przez nich akcji. 

Dominujący akcjonariusze nie zawarli żadnych pisemnych porozumień dotyczących wykonywania prawa głosu. 

 

18.3. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub podmiotu sprawującego kontrolę 

nad Emitentem 

Emitent nie jest podmiotem kontrolowanym przez inny podmiot. Żaden z akcjonariuszy Emitenta nie jest podmiotem 

dominującym. 
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18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może 

spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta 

Emitentowi nie są znane ustalenia, których realizacja może w przyszłości spowodować zmiany w sposobie kontroli 

Emitenta.  

 

19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Emitent zawierał w przeszłości i zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu 

MSR 24 – „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” (załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) 

Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz.UE.L z 2008 r., Nr 320, str. 1, z późn. 

zm.). 

Poza transakcjami przedstawionymi w niniejszym Rozdziale, w okresie 2012-2014 oraz na dzień Prospektu, nie 

dokonywano żadnych innych transakcji pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta w niniejszym rozdziale Prospektu podano dane finansowe najbardziej 

aktualne i możliwe do przedstawienia w stosunku do Daty Prospektu, jak również od daty tych informacji do Dnia 

Prospektu nie zawarto innych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi. 

Zawierane przez Emitenta transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo wynikają głównie z umów handlowych 

na usługi świadczone przez Emitenta na rzecz spółek będących podmiotami powiązanymi kapitałowo. Zawierane 

przez Emitenta transakcje z podmiotami powiązanymi osobowo wynikają głównie z pełnionych przez te osoby funkcji 

zarządczych oraz nadzorczych wobec Emitenta. 

W ocenie Zarządu Emitenta transakcje z podmiotami powiązanymi były przeprowadzane na warunkach rynkowych. 

Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi przedstawione zostały wyłącznie za okres, w którym pomiędzy 

Emitentem a danym podmiotem istniało powiązanie zgodne z MSR 24.   
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19.1. Podmioty powiązane kapitałowo 

Transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo przedstawione zostały w podziale na poszczególne podmioty. 

Poniżej przedstawiono stopień powiązania z osobami prawnymi będącymi podmiotami powiązanymi, z którymi 

Emitent zawarł transakcje w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi oraz do dnia zatwierdzenia 

Prospektu Emisyjnego: 

1. GreyMatters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18), zarejestrowana w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 czerwca 2008 r. pod numerem 0000305201 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, której to Emitent jest 

posiadaczem 100% udziałów.  

2. New Line Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18), 

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 lipca 2008 r. pod numerem 

0000308860 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS , której to 

Emitent jest posiadaczem 100% udziałów. 

3. Gruppo Trade Service Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18), 

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 kwietnia 2010 r. pod numerem 

0000353514 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, której to Emitent jest posiadaczem 100% udziałów. 

4. MDC – Shelf & Display Monitoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 

18), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 sierpnia 2009 r. pod 

numerem 0000335570 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, której 

to Emitent był posiadaczem 100% udziałów. W czerwcu 2013 r. Emitent dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych 

udziałów spółki MDC Shelf & Display Monitoring. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent dokonał następujących transakcji sprzedaży do 

podmiotów powiązanych kapitałowo: 

Podmiot 2012 2013 2014 
 01.01-

31.07.2015 

GreyMatters 53 273 zł  40 464 zł  40 464 zł  23 604 zł 

New Line Media    0   zł       7 200 zł     7 200 zł  4 200 zł 

Gruppo Trade Service 36 672 zł  80 913 zł  91 534 zł  110 072 zł 

MDC - Shelf & Display Monitoring -   zł  -   zł  -   zł  -  zł 

Razem 89 945 zł  128 577 zł    139 198 zł  137 876 zł 

0 zł - oznacza brak rozliczeń lub powiązań  na dany okres; „-‘‘ – oznacza brak powiązania w danym okresie  

Źródło: Emitent  

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie dokonał transakcji zakupu od podmiotów 

powiązanych kapitałowo.  
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W okresie istnienia powiązania pomiędzy Emitentem a poszczególnymi podmiotami powiązanymi kapitałowo salda 

nierozliczonych należności od podmiotów powiązanych kształtowały się następująco: 

Podmiot 2012 2013 2014  31.07.2015 

GreyMatters  24 885 zł   8 295 zł   4 148 zł   24 886 zł  

New Line Media  0 zł   8 856 zł   741 zł  5 907 zł  

Gruppo Trade Service  8 072 zł   0 zł   4 797 zł  3 122 zł  

MDC - Shelf & Display Monitoring  -   zł   -   zł   -   zł   -   zł  

Razem  32 957 zł   17 151 zł   9 685 zł   33 915 zł  

0 zł - oznacza brak rozliczeń lub powiązań  na dany okres; „-‘‘ – oznacza brak powiązania w danym okresie  

Źródło: Emitent 

W okresie istnienia powiązania pomiędzy Emitentem a poszczególnymi podmiotami powiązanymi kapitałowo salda 

nierozliczonych zobowiązań z tytułu przelewu wierzytelności wobec podmiotów powiązanych kształtowały się 

następująco: 

Podmiot 2012 2013 2014  31.07.2015 

GreyMatters 0   zł 237 546 zł   222 546 zł   222 546 zł 

Gruppo Trade Service  2 782 138 zł   2 682 138 zł   735 589 zł   0 zł  

Razem  2 782 138 zł   2 919 684 zł   958 135 zł  222 546 zł  

0 zł - oznacza brak rozliczeń lub powiązań  na dany okres; „-‘‘ – oznacza brak powiązania w danym okresie  

Źródło: Emitent 

Transakcja przelewu wierzytelności sporządzona została pomiędzy Emitentem, spółką zależną od Emitenta tj. 

Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz firmą PARTNERASM HR sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie. Umowa została podpisana 25 października 2012 roku.  

Przed zawarciem umowy Cedent (PARTNERASM HR sp. z o.o.) posiadał zobowiązanie pieniężne wobec 

Cesjonariusza (Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o.) z tytułu usług wykonanych przez Cesjonariusza i 

udokumentowanych uznanymi fakturami. 

Cedent (PARTNERASM HR sp. z o.o.) był jednocześnie wierzycielem Emitenta z tytułu umowy współpracy, jaka 

łączyła poprzednika prawnego Emitenta i Cedenta. Z tego tytułu Cedent wystawił na rzecz poprzednika prawnego 

Emitenta szereg faktur za wykonane czynności.  

Na podstawie Umowy Przelewu, Cedent (PARTNERASM HR sp. z o.o.) przelał na rzecz Cesjonariusza (Gruppo 

Trade Service – Polska sp. z o.o.) całą przysługującą mu od Emitenta wierzytelność pieniężną w łącznej wysokości 

2 782 137,65 złotych wynikającą z niezapłaconych przez poprzednika prawnego Emitenta faktur, w zamian za co 

Cesjonariusz zwolnił Cedenta z obowiązku zapłaty na rzecz Cesjonariusza długu, który Cedent posiadał wobec 

Cesjonariusza.  

Emitent posiadał także zobowiązanie pieniężne wobec Fabryki Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych QWANT sp. 

z o.o. wynikające z wystawionych na jego rzecz faktur. Fabryka Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych QWANT 

sp. z o.o. była dłużnikiem GREYMATTERS sp. z o.o. a powstały dług wynikał z faktur wystawionych przez 

GREYMATTERS sp. z o.o. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 2 stycznia 2013 roku, Fabryka 

Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych QWANT sp. z o.o. przelała swoją wierzytelność pieniężną przysługującą jej 

od Emitenta na rzecz GREYMATTERS spółki z o.o. i w związku z dokonaniem tej czynności zobowiązanie Fabryki 

Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych QWANT sp. z o.o. wobec GREYMATTERS sp. z o.o. zostało potrącone do 
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wysokości przelanej wierzytelności. W wyniku dokonanego przelewu GREYMATTERS sp. z o.o. stała się 

wierzycielem Emitenta do kwoty przelanej wierzytelności. 

Za wyjątkiem zobowiązania Emitenta wynikającego z umów przelewu wierzytelności przedstawionych w powyższej 

tabeli, Emitent w okresie istnienia powiązania z podmiotami powiązanymi kapitałowo nie posiadał nierozliczonych 

sald zobowiązań.  

Transakcje pomiędzy Emitentem a poszczególnymi podmiotami powiązanymi dokonywane były na podstawie 

następujących kontraktów: 

Transakcje z podmiotem GreyMatters 

 

Ze spółką zależną GreyMatters zostały zawarte następujące transakcje: 

1) Umowa podnajmu pomieszczeń biurowych przy ulicy Świętokrzyskiej 18, Warszawa, zawarta przez 

poprzednika prawnego Emitenta ze spółką zależną w dniu 27 lutego 2009 roku („Umowa Najmu”). Umowa 

zmieniona była dwoma aneksami z dnia 3 lipca 2009 roku (zmiana dotyczyła wysokości czynszu) oraz z dnia 

17 czerwca 2010 roku (zmiana dotyczyła wysokości czynszu). Przedmiotem Umowy Najmu jest oddanie do 

używania spółce zależnej części pomieszczeń, w których siedzibę ma także Emitent. Umowa Najmu została 

zawarta na czas nieoznaczony i obowiązuje do dnia dzisiejszego. Kwota czynszu płatnego miesięcznie 

wynosi netto 3.372 PLN (trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote). 

2) Transakcja z dnia 2 lutego 2011 roku zawarta przez poprzednika prawnego Emitenta ze spółką zależną. 

Transakcja dotyczyła zakupu przez spółkę zależną od Emitenta serwera. Sprzedaż dokonana na podstawie 

faktury.  

3) Umowa zawarta przez poprzednika prawnego Emitenta ze spółką zależną w dniu 2 lutego 2011 roku. 

Przedmiotem Umowy było powierzenie przez Spółkę zależną poprzednikowi prawnemu Emitenta usługi 

organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicieli spółki zależnej. Szkolenie wraz z eventem 

odbyło się w dniach 8-9 lutego 2011 roku. Poprzednik prawny Emitenta w ramach obowiązków określonych 

w Umowie zobowiązał się do zapewnienia obsługi technicznej szkolenia (organizacja bufetu dla uczestników 

szkolenia, przygotowania sal wykładowych, dystrybucji materiałów szkoleniowych, obsługi zakwaterowania i 

wymeldowania uczestników szkolenia), zapewnienie obsługi organizacyjnej uczestników szkolenia, 

trenerów, artystów i wykonawców biorących udział w części artystycznej eventu, zapewnienie obsługi 

hostess na części artystycznej po szkoleniu, zapewnienie transportu dla uczestników szkolenia i trenerów na 

konferencję i po jej zakończeniu, sprzątanie po zakończeniu szkolenia. Wynagrodzenie należne 

poprzednikowi prawnemu Emitenta za wykonanie usług wynosiło netto 178.500 PLN (sto siedemdziesiąt 

osiem tysięcy pięćset złotych) i zostało zapłacone przez spółkę zależną na podstawie faktury wystawionej 

przez poprzednika prawnego Emitenta.  

4) Transakcja dokonana przez Emitenta ze spółką zależną w dniu 10 kwietnia 2012 roku. Przedmiotem 

transakcji było jednorazowe zlecenie Emitentowi organizacji akcji promocyjnej na rzecz klienta spółki 

zależnej. Akcja odbyła się w kwietniu 2012 roku. Wynagrodzenie należne Emitentowi za wykonanie usługi 

wynosiło netto 8.911,01 PLN (osiem tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i jeden grosz) i zostało 

zapłacone przez spółkę zależną na rzecz Emitenta na podstawie wystawionej faktury. 

5) Transakcja dokonana przez Emitenta ze spółką zależną. Przedmiotem transakcji było jednorazowe zlecenie 

Emitentowi organizacji akcji promocyjnej na rzecz klienta spółki zależnej w Centrum Handlowym ARKADIA 

w Warszawie. Akcja odbyła się w dniach 23-26 sierpnia 2012 roku. Wynagrodzenie należne Emitentowi za 

wykonanie usługi wynosiło netto 646,98 PLN (sześćset czterdzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem 

groszy) i zostało zapłacone przez spółkę zależną na rzecz Emitenta na podstawie faktury wystawionej w 

dniu 14 września 2012 roku. 

6) Przelew wierzytelności. 
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Transakcje z podmiotem New Line Media 

 

Ze spółką zależną New Line Media została zawarta następująca transakcja: 

1) Umowa podnajmu pomieszczeń biurowych przy ulicy Świętokrzyskiej 18, Warszawa, zawarta przez 

poprzednika prawnego Emitenta ze spółką zależną w dniu 30 kwietnia 2009 roku („Umowa Najmu”). Umowa 

zmieniona była jednym aneksem z dnia 17 czerwca 2010 roku (zmiana dotyczyła wysokości czynszu). 

Przedmiotem Umowy Najmu jest oddanie do używania spółce zależnej części pomieszczeń, w których 

siedzibę ma także Emitent. Umowa Najmu została zawarta na czas nieoznaczony i obowiązuje do dnia 

dzisiejszego. Kwota czynszu płatnego miesięcznie wynosi netto 600 PLN (sześćset złotych). 

 

Transakcje z podmiotem Gruppo Trade Service 

 

Ze spółką zależną Gruppo Trade Service zostały zawarte następujące transakcje: 

1) Umowa zawarta przez poprzednika prawnego Emitenta ze Spółką zależną w dniu 22 marca 2011 roku. 

Przedmiotem Umowy było powierzenie przez Spółkę zależną poprzednikowi prawnemu Emitenta usługi 

polegającej na badaniu kontroli jakości usług wykonanych na rzecz Spółki zależnej przez jej 

podwykonawców oraz wykonaniu czynności nadzoru przedstawicieli Spółki zależnej w zakresie realizacji 

usług merchandisingowych. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Umowa została rozwiązana w 

dniu 30 kwietnia 2011 roku na podstawie porozumienia zawartego przez poprzednika prawnego Emitenta ze 

Spółką zależną w dniu 29 kwietnia 2011 roku. Łączne wynagrodzenie należne poprzednikowi prawnemu 

Emitenta za wykonanie usług określonych w tej umowie zapłacone na podstawie dwóch wystawionych faktur 

wynosiło łącznie netto 920.000 PLN (dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i zostało zapłacone przez 

Spółkę zależną.  

2) Spółka zależna podzleca Emitentowi wykonywanie usług merchandisingowych, w regionach w których nie 

posiada swoich struktur organizacyjnych. Emitent na bieżąco fakturuje spółkę zależną kwotami 

wykonywanych usług. W tym zakresie Emitenta i spółki zależnej nie łączy żadna umowa, a zlecenia są 

dokonywane w trybie roboczym przez przedstawicieli każdej ze stron.  

 

Transakcje z podmiotem MDC - Shelf & Display Monitoring 

 

Ze spółką zależną MDC - Shelf & Display Monitoring została zawarta następująca umowa: 

1) Umowa zawarta przez poprzednika prawnego Emitenta ze Spółką zależną w dniu 1 stycznia 2011 roku. 

Przedmiotem Umowy było powierzenie przez Spółkę zależną poprzednikowi prawnemu Emitenta usługi 

polegającej na badaniu i weryfikacji poprawności przekazu systemu digital signage oraz kontroli sygnału i 

wyświetleń realizowanych na ekranach zlokalizowanych w określonych sieciach handlowych. Umowa 

została zawarta na czas oznaczony, do dnia 28 lutego 2011 roku włącznie. Łączne wynagrodzenie należne 

poprzednikowi prawnemu Emitenta za wykonanie usług określonych w tej umowie wynosiło netto 298.000 

PLN (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i zostało zapłacone przez Spółkę zależną. Umowa 

została rozwiązana w lipcu 2012 roku.  

 

19.2. Podmioty powiązane osobowo 

19.2.1. Osoby prawne powiązane z Emitentem 

Transakcje z podmiotami powiązanymi osobowo przedstawione zostały w podziale na poszczególne podmioty. 

Poniżej przedstawiono stopień powiązania z osobami prawnymi będącymi podmiotami powiązanymi z którymi 

Emitent zawarł transakcje w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi oraz do dnia zatwierdzenia 

Prospektu Emisyjnego: 

1. Call2Action S.A. z siedzibą w Warszawie była powiązana z Emitentem poprzez: 
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a. osobę Pana Szymona Pikula w okresie od stycznia 2012 roku do września 2012 roku. Pan Szymon Pikula 

będąc Prezesem Zarządu spółki Call2Action S.A. pełnił jednocześnie funkcję członka Zarządu Emitenta 

(powiązanie istniało w okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2012 roku) oraz funkcję członka Rady 

Nadzorczej Emitenta (powiązanie istniało w okresie od czerwca 2012 roku do września 2012 roku), 

b. osoby Pana Adama Stańczaka i Pana Marcina Skrzypca w okresie od stycznia 2012 do października 2012 

roku. Pan Adam Stańczak i Pan Marcin Skrzypiec będąc członkami Rady Nadzorczej Call2Action S.A. pełnili 

jednocześnie funkcje członków Zarządu Emitenta, 

c. osobą Macieja Cudnego w okresie od stycznia 2012 roku do października 2012 roku. Pan Maciej Cudny 

będąc członkiem Rady Nadzorczej Call2Action S.A. pełnił jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Emitenta. 

2. Poziomki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie była powiązana z Emitentem poprzez osobę Pana Szymona Pikula w 

okresie od stycznia 2012 roku do listopada 2012 roku. Pan Szymon Pikula będąc wspólnikiem oraz Prezesem 

Zarządu Poziomki sp. z o.o. pełnił jednocześnie funkcję członka Zarządu Emitenta (powiązanie istniało w okresie od 

stycznia 2012 roku do czerwca 2012 roku) oraz funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta (powiązanie istniało w 

okresie od czerwca 2012 roku do listopada 2012 roku). 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent dokonał następujących transakcji sprzedaży do 

podmiotów powiązanych kapitałowo: 

Podmiot 2012 2013 2014 
 01.01-

31.07.2015 

Call2Action S.A.   1 379 868 zł  -   zł  -   zł  -   zł  

Poziomki sp. z o.o.   11 751 020 zł  -   zł  -   zł  -   zł  

Razem 13 130 888 zł  -   zł    -   zł  -   zł  

0 zł - oznacza brak rozliczeń lub powiązań  na dany okres; „-‘‘ – oznacza brak powiązania w danym okresie 

Źródło: Emitent 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent dokonał następujących transakcji zakupu od 

podmiotów powiązanych kapitałowo: 

Podmiot 2012 2013 2014 
01.01-

31.07.2015 

Call2Action S.A. 1 372 764 zł  -   zł  -   zł  -   zł  

Razem    1 372 764 zł  -   zł  -   zł  -   zł  

0 zł - oznacza brak rozliczeń lub powiązań  na dany okres; „-‘‘ – oznacza brak powiązania w danym okresie  

Źródło: Emitent 

W okresie istnienia powiązania pomiędzy Emitentem a poszczególnymi podmiotami powiązanymi Call2action S.A., 

Poziomki sp. z o.o. nie wystąpiły salda nierozliczonych należności oraz nierozliczonych zobowiązań. 

Transakcje pomiędzy Emitentem a poszczególnymi podmiotami powiązanymi dokonywane były na podstawie 

następujących kontraktów: 

Transakcje z podmiotem Call2Action S.A. 

 

Ze spółką powiązaną osobowo Call2Action S.A. z poprzednikiem prawnym Emitentem zostały zawarte następujące 

transakcje: 

1) Umowa zawarta przez poprzednika prawnego Emitenta ze spółką powiązaną osobowo w dniu 1 lutego 2011 

roku. Umowa barterowa (zakup i sprzedaż usług). Przedmiotem Umowy po stronie poprzednika prawnego 

Emitenta było świadczenie usług polegających na badaniu i weryfikacji poprawności przekazu systemu 
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telewizji marketingowej oraz kontroli należytego funkcjonowania ekranów służących do emisji reklam w 

określonych obiektach handlowych. Przedmiotem Umowy po stronie spółki powiązanej osobowo z 

poprzednikiem prawnym Emitenta była emisja materiałów reklamowych poprzednika prawnego Emitenta na 

ekranach pozostających w dyspozycji spółki powiązanej. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 

Wynagrodzenie miesięczne każdej ze stron za wykonanie usług określonych w tej umowie wynosiło netto 

150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z możliwością zlecenia dodatkowych usług. Wynagrodzenia 

były rozliczane w ramach zawartej umowy barterowej, na zasadzie potrącenia wzajemnych roszczeń.  

 

Transakcje z podmiotem Poziomki sp. z o.o. 

 

Ze spółką powiązaną osobowo Poziomki sp. z o.o. została zawarta następująca umowa: 

1) Umowa ramowa o współdziałaniu pomiędzy Emitentem i ze spółką powiązaną osobowo z Emitentem została 

zawarta w dniu 2 stycznia 2012 roku. Przedmiotem tej umowy było wykonanie przez Emitenta na zlecenie 

spółki powiązanej osobowo czynności polegających na egzekucji działań związanych z tworzeniem i 

wdrażaniem programów marketingowych organizowanych przez spółkę powiązaną. W ramach programów 

marketingowych zlecenia dotyczyły budowy programów lojalnościowych skierowanych do kanałów business 

to business oraz programów konsumenckich skierowanych do kanałów business to client. W wykonaniu 

poszczególnych zleceń Emitent pozyskiwał partnerów i kontrahentów oraz konsumentów do programów 

marketingowych i lojalnościowych, organizował logistykę, dystrybucję, redystrybucje oraz instalacje POS. 

Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2012 roku i wygasła z upływem okresu na 

jaki była zawarta. Rozliczenia pomiędzy Emitentem i spółką powiązaną osobowo były dokonywane po 

realizacji poszczególnych zleceń na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. 
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19.2.2. Osoby fizyczne powiązane z Emitentem 

Osobami powiązanymi z Emitentem są: 

1. Członkowie Zarządu, z których wszyscy pełnią lub pełnili funkcję na podstawie powołania. 
 

Adam Stańczak – Prezes Zarządu pełniący funkcję od 5 sierpnia 2010 r. 
Marcin Skrzypiec – Członek Zarządu Emitenta od 5 sierpnia 2010 r., obecnie pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu 
Jacek Pawlak – Członek Zarządu ds. finansowych pełniący funkcję od 24 czerwca 2013 r. 
Patryk Górczyński – Członek Zarządu ds. handlowych pełniący funkcję od 24 czerwca 2013 r. 

Szymon Pikula – Członek Zarządu pełniący funkcje w okresie 5 sierpnia 2010 r. – 13 czerwca 2012 r. 

Włodzimierz Skrzypiec – Członek Zarządu pełniący funkcje w okresie 5 sierpnia 2010 r. – 16 listopada 2012 r. 
 

W tabeli poniżej przedstawione zostały wartości transakcji z członkami Zarządu w okresie 2012-2014 oraz do Dnia Prospektu z zaznaczeniem, iż wartości obejmują transakcje 

wyłącznie za okres, w którym pomiędzy Emitentem a danym podmiotem istniało powiązanie zgodne z MSR 24. 

Dodatkowo Pan Włodzimierz Skrzypiec w 2012 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Sprzedaży. Umowa zawarta była od 01.03.2002 r na 

czas nieokreślony, rozwiązana została na podstawie porozumienia stron z dniem 31.01.2015 r. Wynagrodzenie Pana Włodzimierza Skrzypca w 2012 r. stanowiło 

wynagrodzenie wyłącznie z tytułu umowy o pracę. 

Tabela 35: Wynagrodzenie członków Zarządu 

Imię i Nazwisko 

Łączne wynagrodzenie 

2012 2013 2014 
od 1 stycznia  

do Daty Prospektu 

 Obroty 
Saldo 

zobowiązań 
Obroty 

Saldo 

zobowiązań 
Obroty 

Saldo 

zobowiązań 
Obroty 

Saldo 

zobowiązań 

Adam Stańczak                0 zł           0 zł         155 916 zł   10 000 zł 158 238 zł 10 000 zł 85 197 zł 10 000 zł 

Marcin Skrzypiec                0 zł            0 zł       155 916 zł    10 000 zł 158 238 zł 10 000 zł 85 197 zł 10 000 zł 

Jacek Pawlak                0 zł       0 zł          80 134 zł    10 000 zł 217 760 zł 10 000 zł 144 713 zł 10 000 zł 

Patryk Górczyński              0 zł       0 zł               54 621 zł     7 500 zł 114 117 zł 7 500 zł 63 854 zł 7 500 zł 

Szymon Pikula                0 zł       0 zł       - - - - - - 

Włodzimierz Skrzypiec        54 000 zł     0 zł - - - - - - 

0 zł - oznacza brak rozliczeń lub powiązań  na dany okres; „-‘‘ – oznacza brak powiązania w danym okresie 

Źródło: Emitent  
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2. Członkowie Rady Nadzorczej, z których wszyscy pełnią lub pełnili funkcję na podstawie powołania. 
 

Maciej Cudny – Przewodniczący Rady nadzorczej pełniący funkcję od 5 sierpnia 2010 r. 

Jacek Kuczewski – Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję od 16 listopada 2012 r. 
Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję od 18 listopada 2010 r. 
Magdalena Pasecka – Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję od 15 grudnia 2014 r. 

Rossen Hadjiev – Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję od 29 lipca 2015 r. 

Paweł Młynarski – Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję w okresie 27 sierpnia 2010 r. – 29 lipca 2015 r. 
Łukasz Stańczak – Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję od 8 stycznia 2014 r. – 7 listopada 2014 r. 

Rafał Micorek – Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję w okresie 18 czerwca 2012 r. – 29 października 2013 r. 

Szymon Pikula – Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję w okresie 18 czerwca 2012 r. – 6 listopada 2012 r. 
 

Dodatkowo Pan Maciej Cudny jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, na stanowisku prawnika. Umowa 

pomiędzy poprzednikiem prawnym Emitenta a Panem Maciejem Cudnym zawarta została na czas nieokreślony i 

obowiązuje od 23 sierpnia 2004 r.  

W tabeli 26 przedstawione zostały wartości transakcji z członkami Rady Nadzorczej w okresie 2012-2014 oraz do 

dnia Prospektu z zaznaczeniem, iż wartości obejmują transakcje wyłącznie za okres w którym pomiędzy Emitentem a 

danym podmiotem istniało powiązanie zgodne z MSR 24. 
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Tabela 36: Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 

Imię i Nazwisko 

Łączne wynagrodzenie  

2012 2013 2014 
od 1 stycznia  

do Daty Prospektu 

 Obroty 
Saldo 

zobowiązań 
Obroty 

Saldo 

zobowiązań 
Obroty 

Saldo 

zobowiązań 
Obroty 

Saldo 

zobowiązań 

Maciej Cudny                      450 zł       0 zł        2 480 zł   0 zł 3 004 zł 0 zł 850 zł 0 zł 

Jacek Kuczewski                      0 zł                    0 zł              2 000 zł    0 zł 2 500 zł 0 zł 1 500 zł 0 zł 

Filip Nazar                      0 zł                    0 zł               1 500 zł     0 zł 2 500 zł 0 zł 1 500 zł 0 zł 

Magdalena Pasecka - - - - 500 zł 0 zł 1 500 zł 0 zł 

Rossen Hadjiev - - - - - - 0 zł 0 zł 

Paweł Młynarski                      0 zł                    0 zł               2 000 zł    0 zł 2 500 zł 0 zł 1 500 zł 0 zł 

Łukasz Stańczak - - - - 1 500 zł 0 zł - - 

Szymon Pikula                  0 zł                     0 zł        - - - - - - 

Rafał Micorek               0 zł               0 zł     1 500 zł 0 zł - - - - 

0 zł - oznacza brak rozliczeń lub powiązań  na dany okres; „-‘‘ – oznacza brak powiązania w danym okresie 

Źródło: Emitent 



 
 

 

20. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ 

EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT 

20.1. Historyczne informacje finansowe 

 

Emitent prezentuje w Prospekcie historyczne informacje finansowe obejmujące skonsolidowane roczne 

sprawozdanie finansowe za lata 2012-2014, które zostało sporządzone dla potrzeb niniejszego Prospektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej/Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSSF/MSR) zaakceptowanymi przez Unię 

Europejską.  

 

Sprawozdanie to zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z krajowymi standardami rewizji 

finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.  

 

Emitent w związku z zamiarem wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym podjął decyzję o 

sporządzeniu na potrzeby Prospektu historycznych skonsolidowanych danych finansowych zgodnie z wymogami 

zawartymi w pkt. 20.1 Załącznika I Rozporządzenia o prospekcie emisyjnym. Emitent sporządziła i opublikował 

pierwsze statutowe skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy kapitałowej sporządzone zgodnie z 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

(MSSF/MSR) za 2014 rok. Emitent sporządzał skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej za 

lata 2013-2012 zgodnie z Ustawą o rachunkowości.  

Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2014-2012 zostały zbadane przez 

biegłego rewidenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU, 31.12.2013 ROKU, 31.12.2012 ROKU 

 

AKTYWA 

 
nota 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Aktywa trwałe  72 066 71 964 76 331 

Wartość firmy 8 69 191 68 702 72 988 

Pozostałe wartości niematerialne 9 520 873 904 

Rzeczowe aktywa trwałe 10 1 835 1 960 2 060 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 12 468 373 377 

Pozostałe aktywa długoterminowe 11 51 57 2 

Aktywa obrotowe  62 754 55 688 52 142 

Należności z tytułu dostaw i usług 13 58 699 51 814 49 457 

Należności z tytułu podatku dochodowego  580 - - 

Należności pozostałe 14 241 781 340 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 2 553 2 461 1 431 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 16 681 631 913 

AKTYWA OGÓŁEM  134 820 127 652 128 473 

Źródło: Emitent 
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PASYWA 

  nota 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Kapitał własny   82 826 75 602 62 589 

Kapitał podstawowy 18 59 053 59 053 53 756 

Kapitał zapasowy  19 144 8 621 1 362 

Zyski zatrzymane   23 295 8 215 7 942 

- w tym zysk (strata) netto   6 603 1 917 6 651 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

  333 -289 -472 

Udziały niedające kontroli 20 - -  - 

Zobowiązania długoterminowe   1 270 810 2 423 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 21 - 5 - 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 22 7 29 - 

Kredyty bankowe długoterminowe 23 - - 1 819 

Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 24 1 263 776 603 

Zobowiązania krótkoterminowe   50 724 51 240 63 462 

Kredyty bankowe krótkoterminowe 23 16 528 16 968 18 817 

Pozostałe zobowiązania finansowe 
krótkoterminowe 

24 1 195 1 126 456 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 26 937 24 884 21 199 

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych 27 3 197 3 372 1 517 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego   257 157 628 

Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe 26 2 358 4 556 20 530 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 28 252 178 315 

PASYWA OGÓŁEM   134 820 127 652 128 473 

Źródło: Emitent 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRESY: 

OD DNIA 01.01.2014 ROKU DO DNIA 31.12.2014 ROKU,  

OD DNIA 01.01.2013 ROKU DO DNIA 31.12.2013 ROKU, 

OD DNIA 01.01.2012 ROKU DO DNIA 31.12.2012 ROKU. 

 
nota 

1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Przychody ze sprzedaży  179 797 170 539 150 055 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 32 179 797 170 506 150 052 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  - 34 3 

Koszty działalności operacyjnej 33 168 181 157 951 140 645 

Amortyzacja 34 936 861 457 

Zużycie materiałów i energii  1 837 2 253 2 460 

Usługi obce 35 129 476 120 402 124 255 

Świadczenia pracownicze 36 33 223 31 321 12 413 

Pozostałe koszty rodzajowe 37 2 710 3 081 1 057 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  - 34 3 

Zysk (strata) na sprzedaży  11 616 12 588 9 410 

Pozostałe przychody operacyjne 38 423 900 16 
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Pozostałe koszty operacyjne 39 1 311 2 151 485 

Odpis aktualizujący wartość firmy jednostek zależnych 40 - 4 471 - 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  10 729 6 867 8 941 

Przychody finansowe 41 98 113 452 

Koszty finansowe 42 1 090 1 337 939 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  9 736 5 643 8 453 

Podatek dochodowy 43 3 133 3 726 1 818 

Zysk (strata) netto za rok obrotowy  6 603 1 917 6 636 

Inne całkowite dochody     

Składniki, które nie zostaną przeniesione w 

późniejszych okresach do rachunku zysków i strat 
 - - - 

Składniki, które mogą zostać przeniesione w 

późniejszych okresach do rachunku zysków i strat 
 622 183 -472 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 

zagranicznych 
 622 183 -472 

Podatek dochodowy dotyczący składników, które mogą 

zostać przeniesione w późniejszych okresach 
 - - - 

Inne całkowite dochody (netto)   622 183 -472 

Całkowite dochody ogółem  7 225 2 101 6 164 

Zysk (strata) netto za rok obrotowy, przypadające na:     

Jednostkę dominującą  6 603 1 917 6 652 

Udziały niedające kontroli  - - -16 

Całkowite dochody ogółem, przypadające na:     

Jednostkę dominującą  7 225 2 101 6 180 

Udziały niedające kontroli  - - -16 

Zysk (strata) netto przypadający na Jednostkę 

dominującą na jedną akcję (zł)  
45 0,11 0,03 0,12 

Źródło: Emitent 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2014 ROKU DO 31.12.2014 ROKU 

 

Kapitał  

zakładowy 

Kapitał 

zapasowy 

Zyski 

zatrzymane 

Różnice 

kursowe z 

przeliczenia 

jednostek 

zagranicznych 

Kapitał 

przypadający 

jednostce 

dominującej 

Kapitał 

udziałowców 

niesprawujących 

kontroli 

Kapitał 

własny 

razem 

Stan na 

01.01.2014 
59 053 8 621 8 215 -289 75 602 - 75 602 

Całkowite 

dochody: 
- - 6 603 622 7 225 - 7 225 

Zysk/strata 

netto roku 

obrotowego 

- - 6 603 - 6 603 - 6 603 

Inne tytuły - - - 622 622 - 622 

Transakcje z 

właścicielami: 
- -8 477 8 477 - - - - 
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Emisja akcji - - - - - - - 

Podział 

wyniku 
- -8 477 8 477 - - - - 

Nabycie 

jednostek 

zależnych 

 - -   - -  - - - 

Stan na 

31.12.2014 
59 053 144 23 295 333 82 826 - 82 826 

Źródło: Emitent 

 

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU 

 

Kapitał  

zakładowy 

Kapitał 

zapasowy 

Zyski 

zatrzymane 

Różnice 

kursowe z 

przeliczenia 

jednostek 

zagranicznych 

Kapitał 

przypadający 

jednostce 

dominującej 

Kapitał 

udziałowców 

niesprawujących 

kontroli 

Kapitał 

własny 

razem 

Stan na 

01.01.2013 
53 756 1 362 7 942 -472 62 589 - 62 589 

Całkowite 

dochody: 
- - 1 917 183 2 100 - 2 100 

Zysk/strata 

netto roku 

obrotowego 

-  -  1 917  - 1 917 - 1 917 

Różnice 

kursowe  

z przeliczenia 

-  -  -  183 183  - 183 

Transakcje z 

właścicielami: 
5 297 7 259 -1 644 - 10 912 - 10 912 

Emisja akcji 5 297 5 615 -  - 10 912  - 10 912 

Podział 

wyniku 
-  1 644 -1 644  - -  - - 

Stan na 

31.12.2013 
59 053 8 621 8 215 -289 75 602 - 75 602 

Źródło: Emitent 

 

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 ROKU DO 31.12.2012 ROKU 

 

Kapitał  

zakładowy 

Kapitał 

zapasowy 

Zyski 

zatrzymane 

Różnice 

kursowe z 

przeliczenia 

jednostek 

zagranicznych 

Kapitał 

przypadający 

jednostce 

dominującej 

Kapitał 

udziałowców 

niesprawujących 

kontroli 

Kapitał 

własny 

razem 

Stan na 

01.01.2012 
53 756 - 2 634 - 56 391 16 56 406 

Całkowite 

dochody: 
- - 6 651 -472 6 180 -16 6 164 

Zysk/strata 

netto roku 
 - -  6 651  - 6 651 -16 6 636 
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obrotowego 

Różnice 

kursowe z 

przeliczenia 

 - -  -  -472 -472 -  -  

Transakcje z 

właścicielami: 
- 1 362 -1 344 - 19 - 19 

Korekty 

błędów lat 

poprzednich 

 - -  19 -  19 -  19 

Podział 

wyniku 
 - 1 362 -1 362 -  -  - - 

Stan na 

31.12.2012 
53 756 1 362 7 942 -472 62 589 - 62 589 

Źródło: Emitent 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

ZA OKRESY: 

OD DNIA 01.01.2014 ROKU DO DNIA 31.12.2014 ROKU,  

OD DNIA 01.01.2013 ROKU DO DNIA 31.12.2013 ROKU,  

OD DNIA 01.01.2012 ROKU DO DNIA 31.12.2012 ROKU. 

 

 

1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 

OPERACYJNEJ    

I. Zysk / strata brutto 9 736 5 643 8 469 

II. Korekty -6 754 1 678 -4 904 

 1. Kapitał mniejszości - 0 -16 

 2. Amortyzacja 936 861 457 

 3. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych -76 -67 -34 

 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 727 -289 -391 

 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 624 21 

 6. Zmiana stanu rezerw 111 -96 78 

 7. Zmiana stanu zapasów 7 27 -54 

 8. Zmiana stanu należności -4 886 -2 929 13 100 

 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów 
1 273 3 142 -15 079 

10. Podatek dochodowy zapłacony -5 110 -4 170 -1 715 

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -276 105 -1 543 

12. Inne korekty 537 4 471 272 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 2 981 7 321 3 565 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 

INWESTYCYJNEJ 
    

I. Wpływy - 150 308 

1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości - - - 



  

Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  116 
 
 

niematerialnych i prawnych 

2. Zbycie nieruchomości inwestycyjnych - - - 

3. Zbycie jednostek zależnych - 145 - 

4. Odsetki z aktywów finansowych - 5 308 

II. Wydatki 445 1 439 9 925 

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych 
445 1 439 303 

2. Nabycie nieruchomości inwestycyjnych - - - 

3. Nabycie jednostek zależnych - - 9 622 

4. Inne wydatki inwestycyjne - - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -445 -1 289 -9 617 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 

FINANSOWEJ 
   

I. Wpływy 995 - 8 081 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 
- - - 

2. Kredyty bankowe 995 - 8 081 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - - 

4. Inne wpływy finansowe - - - 

II. Wydatki 3 457 5 002 1 194 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - - - 

2. Wypłata dywidendy - - - 

3. Spłata kredytów bankowych 1 717 3 668 - 

4. Płatności z tytułu leasingu finansowego 709 420 340 

5. Odsetki 930 914 854 

6. Inne wydatki finansowe 101 - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 461 -5 002 6 887 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- 

C.III) 
75 1 030 836 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W 

TYM 
92 815 836 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 17 -   - 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 2 461 1 431 595 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 2 536 2 461 1 431 

- o ograniczonej możliwości dysponowania - 205  -  

Źródło: Emitent 

 

Wyjaśnienia do wybranych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały opisane w 

nocie 44. 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

NOTA 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE GRUPY 

Grupa kapitałowa ASM GROUP S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa ASM GROUP”) na dzień 31 grudnia 2014 roku 

składa się z: 

 ASM GROUP S.A. – jednostka dominująca, 

 GreyMatters  sp. z o.o. – jednostka zależna, 

 Gruppo Trade Service-Polska  sp. z o.o. – jednostka zależna, 

 New Line Media  sp. z o.o. – jednostka zależna, 

 Trade S.p.A. – jednostka zależna, 

 Promotion Intrade S.r.l. – jednostka zależna pośrednio. 

 

Jednostki Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A. nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Dane jednostki dominującej 

 

ASM GROUP S.A. („Jednostka Dominująca”, „Spółka”, „Spółka dominująca”) została zawiązana w dniu 5 

sierpnia 2010 roku w Warszawie na podstawie postanowień zawartych w Akcie Notarialnym (Repertorium A nr 

7814/2010) podpisanym przed notariuszem Maciejem Biwejnisem w Kancelarii Notarialnej M. Biwejnis & P. 

Orłowski Kancelaria Notarialna s.c. w Warszawie, 00-891 Warszawa ul. Chłodna 15. Zgodnie ze Statutem Spółka 

została zawiązana na czas nieokreślony.  

 

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie (kod pocztowy 00-052), przy ulicy Świętokrzyskiej 18.  

 

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka 

została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000363620  

w dniu 27 sierpnia 2010 roku. 
 

Spółce został nadany numer NIP 5252488185 oraz symbol REGON 142578275. 
 

Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o statut Spółki. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: 

 merchandising, 

 outsourcing sił sprzedaży,  

 field marketing,  

 badania marketingowe. 

 

W skład Grupy nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 

finansowe. 
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Struktura Akcjonariuszy Spółki dominującej na dzień 31.12.2014 roku przedstawia się następująco: 

Lp. Akcjonariusz 

Ilość 

posiadanych 

akcji 

Wartość akcji w 

tys. zł 

Udział w 

kapitale 

podstawowym 

Udział w 

głosach w 

organach 

stanowiących 

1. Adam Stańczak 15 433 455 15 433 26,13% 26,13% 

2. Marcin Skrzypiec 15 433 455 15 433 26,13% 26,13% 

3. Tatiana Pikula 15 428 616 15 433 26,13% 26,13% 

4. JK Fund Suisse SA 3 260 000 3 260 5,52% 5,52% 

5. Pozostali 9 497 929 9 498 16,09% 16,09% 

 Razem 59 053 455 59 053 100,0% 100,0% 

Źródło: Emitent 

 

W dniu 30 września 2011 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o połączeniu ASM GROUP S.A. (spółka przejmująca) ze 

spółką PARTNERASM S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana). Połączenie odbyło się na podstawie 

art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, czyli poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej 

na ASM GROUP S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego ASM GROUP S.A. Szczegóły 

połączenia zostały opisane w nocie 5 sprawozdania. 

Od dnia 6 marca 2013 roku akcje serii A, B i C Spółki dominującej zostały wprowadzone do obrotu  

w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. 

 

NOTA 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU JEDNOSTKI 

DOMINUJĄCEJ 

 

W skład Zarządu Spółki dominującej na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodzili: 

Prezes Zarządu  –  Adam Stańczak, 

Wiceprezes Zarządu –  Marcin Skrzypiec, 

Członek Zarządu  – Jacek Pawlak, 

Członek Zarządu  – Patryk Górczyński. 

 

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego wystąpiły 

następujące zmiany w składzie Zarządu Jednostki dominującej:  

 

 w dniu 13 czerwca 2012 roku pan Szymon Pikula złożył rezygnację ze stanowiska Członka Zarządu 

Spółki, 

 w dniu 16 listopada 2012 roku pan Włodzimierz Skrzypiec złożył rezygnację ze stanowiska Członka 

Zarządu Spółki,  

 w dniu 24 czerwca 2013 roku pan Jacek Mariusz Pawlak został powołany na Członka Zarządu Spółki, 

 w dniu 24 czerwca 2013 roku pan Patryk Paweł Górczyński został powołany na Członka Zarządu Spółki. 
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NOTA 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI 

DOMINUJĄCEJ 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodzili: 

Przewodniczący RN – Maciej Cudny 

Członek RN  – Paweł Młynarski 

Członek RN  – Filip Nazar 

Członek RN  – Jacek Kuczewski 

Członek RN  – Magdalena Pasecka 

 

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego wystąpiły 

następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej: 

 w dniu 18 czerwca 2012 roku powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Szymona Pikula oraz Pana 

Rafała Micorek,  

 w dniu 6 listopada 2012 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan 

Szymon Pikula, 

 w dniu 16 listopada 2012 roku powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Kuczewskiego, 

 w dniu 24 października 2013 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan 

Rafał Micorek, 

 w dniu 8 stycznia 2014 roku powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Łukasza Stańczak, który złożył 

rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej w dniu 7 listopada 2014 roku, 

 w dniu 15 grudnia 2014 roku powołano do składu Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Pasecką. 

 

NOTA 4. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu 10 czerwca 2015 

roku. 

 

NOTA 5. INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w skład Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A. wchodziły następujące 

jednostki zależne: 

 

 Grey Matters Sp. z o.o. 

Spółka posiada inwestycję w jednostce zależnej GreyMatters Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Świętokrzyskiej 18. Na dzień bilansowy Spółka posiadała 100% udziałów w kapitale podstawowym GreyMatters 

Sp. z o.o. oraz taki sam udział w głosach w organach stanowiących jednostki. 

 

Jednostka zależna została objęta konsolidacją metodą pełną.  

 

GreyMatters Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 4 kwietnia 2008 roku. Czas trwania spółki jest 

nieoznaczony. Jednostka jest podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów z obszaru field marketingu. 

Główny obszar, w którym rozwija się spółka to branża elektroniczna. Spółka koncentruje swoje działania w 

międzynarodowych sieciach oraz lokalnych sklepach realizując usługi promocji sprzedaży oraz doradztwa w 

sprzedaży. 
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 Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. 

Spółka posiada inwestycję w jednostce zależnej Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Świętokrzyskiej 18. Na dzień bilansowy Spółka posiadała 100% udziałów w kapitale podstawowym Gruppo 

Trade Service-Polska Sp. z o.o. oraz taki sam udział w głosach w organach stanowiących jednostki. 

 

Jednostka zależna została objęta konsolidacją metodą pełną.  

 

Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 18 marca 2010 roku. Czas 

trwania spółki jest nieoznaczony. Jednostka jest podmiotem wyspecjalizowanym głównie w obszarze 

merchandisingu oraz outsourcingu sił sprzedaży. Spółka koncentruje swoje działania przede wszystkim w kanale 

handlu nowoczesnego (sklepy wielkopowierzchniowe, koncerny międzynarodowe) w branży FMCG.  

 

 New Line Media Sp. z o.o. 

Spółka posiada inwestycję w jednostce zależnej New Line Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Świętokrzyskiej 18. Na dzień bilansowy Spółka posiadała 100% udziałów w kapitale podstawowym New Line 

Media Sp. z o.o. oraz taki sam udział w głosach w organach stanowiących jednostki. 

 

Jednostka zależna została objęta konsolidacją metodą pełną.  

 

New Line Media Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 4 kwietnia 2008 roku. Czas trwania spółki 

jest nieoznaczony. Jednostka zajmuje się realizacją badań marketingowych oraz wsparciem w zakresie realizacji 

promocji konsumenckich, programów lojalnościowych i programów motywacyjnych. 

 

 Trade S.p.A. 

Spółka posiada inwestycję w jednostce zależnej prawa włoskiego Trade S.p.A. z siedzibą w Turynie we Włoszech, 

przy ul. Corso Ferrucci 77/ 9. Na dzień bilansowy Spółka posiadała 100% udziałów w kapitale podstawowym Trade 

S.p.A. oraz taki sam udział w głosach w organach stanowiących jednostki. 

 

Jednostka zależna została objęta konsolidacją metodą pełną.  

 

Jednostka została utworzona na podstawie aktu założycielskiego w dniu 27 marca 2012 roku. Czas trwania spółki 

jest oznaczony i zgodnie z dokumentem założycielskim jednostka będzie prowadzić działalność do dnia 31 grudnia 

2040 roku. W dniu 27 kwietnia 2012 roku do Trade S.p.A. zostało wniesione przedsiębiorstwo spółki Gruppo Trade 

Service S.r.l. z siedzibą w Rzymie (obecnie Green S.r.l. w likwidacji), które osiągnęło pozycję wiodącego podmiotu 

dostarczającego kompleksowe usługi wsparcia sprzedaży na rynku włoskim realizując głównie usługi z zakresu 

merchandisingu oraz field marketingu. Głównym obszarem działań, na którym koncentruje się spółka jest branża 

FMCG zarówna w kanale nowoczesnym jak i tradycyjnym.  

 Promotion Intrade S.r.l. 

Spółka posiada inwestycję w jednostce zależnej prawa włoskiego Promotion Intrade S.r.l. z siedzibą w Turynie we 

Włoszech, przy ul. Corso Ferrucci 77/ 9. Na dzień bilansowy Spółka posiadała pośrednio, poprzez Trade S.p.A., 

100% udziałów w kapitale podstawowym Promotion Intrade S.r.l. oraz taki sam udział w głosach w organach 

stanowiących jednostki. 

 

Jednostka zależna została objęta konsolidacją metodą pełną.  
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Promotion Intrade S.r.l. została utworzona na podstawie aktu założycielskiego w dniu 19 marca 2009 roku. Zgodnie 

z aktem założycielskim, działalność Promotion Intrade została ograniczona czasowo do dnia 31 grudnia 2050 roku. 

Spółka specjalizuje się w działaniach field marketingowych, realizuje projekty z udziałem hostess, promotorów, 

doradców ds. sprzedaży oraz doradców technicznych. Spółka świadczy również usługi merchandisingu.  

 

NOTA 5.1. ZMIANY W SKŁADZIE GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 

Poniżej przedstawiono zmiany w strukturze Grupy kapitałowej. 

 

MDC - Shelf & Display Monitoring Sp. z o.o. 

 

Jednostka dominująca nabyła 75 udziałów w spółce MDC - Shelf & Display Monitoring Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18, stanowiących 75% kapitału zakładowego, na podstawie umowy sprzedaży 

udziałów w dniu 22 czerwca 2011 roku, za cenę 7,5 tys. zł. Na potrzeby konsolidacji przyjęto datę 1 lipca 2011 roku 

jako moment objęcia kontroli. 

 

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań jednostki przejmowanej na dzień objęcia 

kontroli 

Wartość w tys. 

PLN 

Aktywa razem 301 

Należności krótkoterminowe  265 

Środki pieniężne   35 

 

Zobowiązania razem 

 

378 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 281 

Zobowiązania pozostałe  97 

Źródło: Emitent 

 

Rozliczenie nabycia spółki 
Wartość w tys. 

PLN 

Cena nabycia 8 

Całkowite aktywa netto jednostki na dzień nabycia udziałów  -77 

Wartość firmy 65 

Udziały niedające kontroli na dzień nabycia 19 

Źródło: Emitent 

 

Wpływy pieniężne netto z przejęcia 
Wartość w tys. 

PLN 

Zapłata w środkach pieniężnych ogółem 8 

Przejęte salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  34 

Wpływy netto - 26 

Źródło: Emitent 
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Przychody i wynik finansowy w okresie 
przejęcia 

Okres sprawozdawczy, 
od dnia przejęcia 

Pełen okres 
sprawozdawczy, w którym 
nastąpiło przejęcie 

 
1.07.2011r.-31.12.2011r. 01.01.2011r.-31.12.2011r. 

Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) 995 2 010 

Wynik finansowy netto (tys. PLN) 140 99 

Źródło: Emitent 

 

W dniu 22 stycznia 2013 roku Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały w MDC Shelf & Display Monitoring 

Sp. z o.o. za cenę 150 tys. zł, osiągając zysk ze sprzedaży w wysokości 85 tys. zł ujęty  

w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako pozostałe przychody operacyjne w 2013 roku. 

 

PARTNERASM S.A.  

W dniu 8 września 2011 roku walne zgromadzenie jednostki dominującej podjęło uchwałę o połączeniu ASM 

GROUP S.A. (jednostka przejmująca) z PARTNERASM S.A. (jednostka przejmowana) poprzez przeniesienie 

całego majątku PARTNERASM S.A. na jednostką przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału 

zakładowego ASM GROUP S.A. w drodze nowej emisji akcji skierowanych do dotychczasowych akcjonariuszy 

PARTNERASM S.A. W celu przeprowadzenia połączenia, kapitał zakładowy jednostki dominującej został 

podwyższony z kwoty 102 tys. zł do kwoty 53 654 tys. zł w drodze emisji 53 654 285 akcji imiennych serii B. 

Połączenie zostało zarejestrowane w sądzie rejestrowym w dniu 30 września 2011 roku. Istotnym składnikiem 

przejętych aktywów PARTNERASM S.A. były aktywa finansowe, stanowiące 100% udziałów w spółce Gruppo 

Trade Service-Polska Sp. z o.o. Jednostka dominująca rozliczyła połączenie metodą nabycia, wyceniając na dzień 

połączenia aktywa netto jednostki przejmowanej do wartości godziwej.  

 

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań jednostki przejmowanej na dzień połączenia 
Wartość w tys. 

PLN 

Aktywa razem 77 781 

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 100 

Aktywa finansowe długoterminowe – udziały Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. 69 463 

Należności krótkoterminowe 8 205 

Środki pieniężne   13 

 

Zobowiązania razem 

 

24 127 

Rezerwa na podatek odroczony  11 485 

Kredyty i pożyczki  1 431 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10 609 

Zobowiązania pozostałe  601 

Źródło: Emitent 
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Rozliczenie nabycia jednostki przejmowanej 
Wartość w tys. 

PLN 

Cena przejęcia, z tego: 53 654 

- wartość godziwa wyemitowanych akcji w związku z połączeniem 53 654 

Całkowite aktywa netto jednostki na dzień nabycia udziałów  53 654 

Zysk z okazyjnego nabycia 0 

Źródło: Emitent 
 

Wpływy pieniężne netto z przejęcia 
Wartość w tys. 

PLN 

Zapłata w środkach pieniężnych ogółem 0 

Przejęte salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  13 

Wydatki / wpływy netto - 13 

Źródło: Emitent 
 

Przychody i wynik finansowy w okresie 
przejęcia 

 
Okres sprawozdawczy, do 
dnia połączenia  

 
 01.01.2011r.-01.10.2011r. 

Przychody ze sprzedaży (tys. PLN)  18 749 

Wynik finansowy netto (tys. PLN)  3 821 

Źródło: Emitent 
 

Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. 
 
W wyniku połączenia ASM GROUP S.A. z PARTNERASM S.A. w dniu 30 września 2011 roku, jednostka 
dominująca nabyła 100% udziałów w spółce Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Świętokrzyskiej 18, należących wcześniej do PARTNERASM S.A. Jako cenę przejęcie jednostka dominująca 
uznała wartość godziwą udziałów Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. wynikającą z niezależnej wyceny, 
ujętą przy połączeniu z PARTNERASM S.A., pomniejszoną o wartość rezerwy na podatek odroczony związaną z tą 
wyceną. Na potrzeby konsolidacji przyjęto datę 30 września 2011 roku, jako moment objęcia kontroli. 
 

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań jednostki przejmowanej na dzień objęcia 

kontroli 

Wartość w tys. 

PLN 

Aktywa razem 8 201 

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne - 

Należności krótkoterminowe  7 309 

Środki pieniężne   879 

Pozostałe aktywa    8 

 

Zobowiązania razem 

 

5 502 

Kredyty i pożyczki  583 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4 414 

Zobowiązania pozostałe  708 

Źródło: Emitent 
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Rozliczenie nabycia jednostki przejmowanej 
Wartość w tys. 

PLN 

Cena przejęcia 57 978 

Całkowite aktywa netto jednostki na dzień nabycia udziałów  2 491 

Wartość firmy 55 487 

Źródło: Emitent 
 

Wpływy pieniężne netto z przejęcia 
Wartość w tys. 

PLN 

Zapłata w środkach pieniężnych ogółem 0 

Przejęte salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  879 

Wydatki / wpływy netto - 879 

Źródło: Emitent 

 

Przychody i wynik finansowy w okresie 
przejęcia 

Okres sprawozdawczy, 
od dnia przejęcia 

Pełen okres 
sprawozdawczy, w którym 
nastąpiło przejęcie 

 

1.10.2011r.-31.12.2011r. 01.01.2011r.-31.12.2011r. 

Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) 24 320 57 644 

Wynik finansowy netto (tys. PLN) 466 2 324 

Źródło: Emitent 

 

New Line Media Sp. z o.o. 

 

Jednostka dominująca nabyła 2 100 udziałów w spółce New Line Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Świętokrzyskiej 18, stanowiących 100% kapitału zakładowego, na podstawie umowy sprzedaży udziałów w dniu 8 

listopada 2011 roku, za cenę 105 tys. zł. Na potrzeby konsolidacji przyjęto datę 1 listopada 2011 roku, jako moment 

objęcia kontroli. 

 

Rozliczenie nabycia spółki 
Wartość w tys. 

PLN 

Cena nabycia 105 

Całkowite aktywa netto jednostki na dzień nabycia udziałów  30 

Wartość firmy 75 

Źródło: Emitent 

 

Wpływy pieniężne netto z przejęcia 
Wartość w tys. 

PLN 

Zapłata w środkach pieniężnych ogółem 105 

Przejęte salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  19 

Wydatki / wpływy netto 86 

Źródło: Emitent 
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Przychody i wynik finansowy w okresie 
przejęcia 

Okres sprawozdawczy, 
od dnia przejęcia 

Pełen okres 
sprawozdawczy, w którym 
nastąpiło przejęcie 

 

1.11.2011r.-31.12.2011r. 01.01.2011r.-31.12.2011r. 

Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) 0 176 

Wynik finansowy netto (tys. PLN) 0 7 

Źródło: Emitent 

 

 

GreyMatters Sp. z o.o. 

 

Jednostka dominująca nabyła 1 600 udziałów w spółce GreyMatters Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Świętokrzyskiej 18, stanowiących 100% kapitału zakładowego, na podstawie umowy sprzedaży udziałów w dniu 8 

listopada 2011 roku, za cenę 160 tys. zł. Na potrzeby konsolidacji przyjęto datę 1 listopada 2011 roku jako moment 

objęcia kontroli. 

 

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań jednostki przejmowanej na dzień objęcia 

kontroli 

Wartość w tys. 

PLN 

Aktywa razem 4 098 

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 19 

Należności krótkoterminowe  3 991 

Środki pieniężne   80 

Pozostałe aktywa    8 

 

Zobowiązania razem 

 

3 214 

Kredyty i pożyczki  - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 691 

Zobowiązania pozostałe  523 

Źródło: Emitent 

 

Rozliczenie nabycia spółki 
Wartość w tys. 

PLN 

Cena przejęcia 160 

Całkowite aktywa netto jednostki na dzień nabycia udziałów  884 

Zysk z okazyjnego nabycia  724 

Źródło: Emitent 

 

Zysk z okazyjnego nabycia spółki został ujęty jednorazowo w skonsolidowanych całkowitych dochodach za 2011 rok 

jako przychody finansowe. 
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Wpływy pieniężne netto z przejęcia 
Wartość w tys. 

PLN 

Zapłata w środkach pieniężnych ogółem 160 

Przejęte salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  80 

Wydatki / wpływy netto 80 

Źródło: Emitent 

 

Przychody i wynik finansowy w okresie 
przejęcia 

Okres sprawozdawczy, 
od dnia przejęcia 

Pełen okres 
sprawozdawczy, w którym 
nastąpiło przejęcie 

 

1.11.2011r.-31.12.2011r. 01.01.2011r.-31.12.2011r. 

Przychody ze sprzedaży (tys. PLN) 2 174 12 453 

Wynik finansowy netto (tys. PLN) -24 523 

Źródło: Emitent 

 

Trade S.p.A. 

 

W dniu 31 maja 2012 roku, jednostka dominująca podpisała umowę warunkową nabycia 120 000 akcji w spółce 

Trade S.p.A. z siedzibą w Turynie we Włoszech, stanowiących 100% kapitału zakładowego, za cenę 4 000 tys. EUR 

(cena ostatecznie ustalona na 3 900 tys. EUR, w dniu 18 stycznia 2013 roku) płatną w dwóch ratach: 

 pierwsza rata płatna w formie przelewu pieniężnego, zrealizowana w dniu 27 maja 2012 roku w kwocie 

1 250 tys. EUR, 

 druga rata wynosiła pierwotnie 2 750 tys. EUR i płatna miała być w formie nowo wyemitowanych akcji 

jednostki dominującej serii C. Ostatecznie druga rata została ustalona w dniu 18 stycznia 2013 roku w 

kwocie 2 650 tys. EUR. W celu zapłaty drugiej raty jednostka dominująca wyemitowała 5 297 170 akcji serii 

C, o wartości nominalnej 1 zł oraz wartości emisyjnej 2,06 zł. Łączna wartość wyemitowanych akcji serii C 

wynosiła 10 912 tys. zł, co stanowi odpowiednik 2 650 tys. EUR, przeliczone wg kursu średniego NBP z 

dnia 17 stycznia 2013 roku. 

 

Zarząd jednostki dominującej ustalił termin objęcia kontroli nad Trade S.p.A., na podstawie terminu zawarcia 

porozumienia dotyczącego potwierdzenia spełnienia się warunków zawieszających realizację transakcji, tj. 28 

czerwca 2012 roku. Na potrzeby konsolidacji przyjęto datę 30 czerwca 2012 roku jako moment objęcia kontroli. 

 

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań jednostki przejmowanej na dzień 

objęcia kontroli 

Wartość 

w tys. EUR 

Wartość 

w tys. PLN 

Aktywa razem 4 756 20 341 

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 389 1 664 

Należności krótkoterminowe  4 358 18 635 

Środki pieniężne   9 38 

 

Zobowiązania razem 

 

4 275 

 

18 283 

Kredyty i pożyczki  1 079 4 614 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 586 11 059 

Zobowiązania pozostałe  610 2 610 

Źródło: Emitent 
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Rozliczenie nabycia spółki 
Wartość 

w tys. EUR 

Wartość 

w tys. PLN 

Cena przejęcia, z tego: 3 900 16 379 

- płatność w gotówce  1 250 5 466 

- wartość emisyjna akcji serii C  2 650 10 912 

Całkowite aktywa netto jednostki na dzień nabycia udziałów  481 2 058 

Wartość firmy 3 419 14 321 

Źródło: Emitent 

 

Wpływy pieniężne netto z przejęcia 
Wartość 

w tys. PLN 

Wartość 

w tys. PLN 

Zapłata w środkach pieniężnych ogółem 1 250 5 466 

Przejęte salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  9 38 

Wydatki / wpływy netto 1 241 5 428 

Źródło: Emitent 

 

Przychody i wynik finansowy w okresie 
przejęcia 

Okres sprawozdawczy, 
od dnia przejęcia 

Pełen okres 
sprawozdawczy, w którym 
nastąpiło przejęcie 

 

1.07.2012r.-31.12.2012r. 01.01.2012r.-31.12.2012r. 

Przychody ze sprzedaży (tys. PLN)* 34 903 50 248 

Wynik finansowy netto (tys. PLN)* 2 522 2 719 

* - dane finansowe zostały przeliczone z EUR na PLN wg kursu przyjętego do konsolidacji sprawozdań za 2012 

rok 

Źródło: Emitent 

 

Promotion Intrade S.r.l. 

 

Spółka zależna Trade S.p.A., nabyła w dniu 1 lipca 2012 roku jeden udział w spółce Promotion Intrade S.r.l. z 

siedzibą w Turynie we Włoszech, przy ul. Corso Ferrucci 77/ 9, stanowiący 100% kapitału zakładowego za cenę 

1 000 tys. EUR zapłaconą czekiem. Na potrzeby konsolidacji przyjęto datę 1 lipca 2012 roku jako moment objęcia 

kontroli.  

 

Wartość godziwa aktywów i zobowiązań jednostki przejmowanej na dzień 

objęcia kontroli 

Wartość 

w tys. EUR 

Wartość 

w tys. PLN 

Aktywa razem 1 886 7 923 

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 40 167 

Należności krótkoterminowe  1 845 7 749 

Środki pieniężne   2 7 

 

Zobowiązania razem 

 

1 714 

 

7 201 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 813 3 417 

Zobowiązania pozostałe  901 3 784 

Źródło: Emitent 
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Rozliczenie nabycia spółki 
Wartość 

w tys. EUR 

Wartość 

w tys. PLN 

Cena nabycia 1 000 4 201 

Całkowite aktywa netto jednostki na dzień nabycia udziałów  172 722 

Wartość firmy 828 3 478 

Źródło: Emitent 

 

Wpływy pieniężne netto z przejęcia 
Wartość 

w tys. EUR 

Wartość 

w tys. PLN 

Zapłata w środkach pieniężnych ogółem 1 000 4 200 

Przejęte salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  2 7 

Wydatki / wpływy netto 998 4 193 

Źródło: Emitent 

 

Przychody i wynik finansowy w okresie 
przejęcia 

Okres sprawozdawczy, 
od dnia przejęcia 

Pełen okres 
sprawozdawczy, w którym 
nastąpiło przejęcie 

 

1.07.2012r.-31.12.2012r. 01.01.2012r.-31.12.2012r. 

Przychody ze sprzedaży (tys. PLN)* 14 313 25 030 

Wynik finansowy netto (tys. PLN)* -265 308 

* - dane finansowe zostały przeliczone z EUR na PLN wg kursu przyjętego do konsolidacji sprawozdań za 2012 

rok 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 6. FORMAT ORAZ OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY 

 

Zarząd Jednostki dominującej oświadcza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej ASM 

GROUP S.A. zostało sporządzone wedle najlepszej wiedzy, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, 

zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

kapitałowej odzwierciedla sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny. 

 

NOTA 6.1.  PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z: 

 Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym 

przez Unię Europejską („UE”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji 

Sprawozdawczości Finansowej („IFRIC”), 

 Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.). 
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NOTA 6.2.  FORMAT SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2012, 31 grudnia 

2013 i 31 grudnia 2014 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSSF).  

 

Na potrzeby niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, datą przejścia na stosowanie 

standardów MSSF jest 1 stycznia 2012 roku. Na ten dzień Grupa Kapitałowa sporządziła sprawozdanie z sytuacji 

finansowej (bilans otwarcia), zaś skutki przejścia na MSSF zostały opisane w Nocie 6.11.1 

 

Grupa sporządza od 1 stycznia 2015 roku dla celów statutowych skonsolidowane sprawozdania finansowe 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF).  

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe stanowi historyczne dane finansowe obejmujące lata 2012-

2014, sporządzone dla potrzeb prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A. i podlega zatwierdzeniu wraz  

z prospektem przez Zarząd ASM GROUP S.A.  

Zasady rachunkowości przedstawione poniżej stosowano przy zachowaniu zasady ciągłości we wszystkich 

prezentowanych latach obrotowych.  

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego, 

z uwzględnieniem wyceny do wartości godziwej niektórych składników rzeczowych aktywów trwałych w związku  

z przyjęciem wartości godziwej na moment rozliczenia nabycia jednostki zależnej. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:  

 skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, 

 skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,  

 skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,  

 skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, 

 not objaśniających.  

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych („zł”), a wszystkie 

wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. zł”). 

 

NOTA 6.3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM I DANYMI PORÓWNYWALNYMI DLA 

PREZENTOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2014 roku i obejmuje okres 12 

miesięcy. Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych 

zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2012 roku oraz na dzień 31.12.2013 roku. 

 

Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale 

własnym oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za 

okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku oraz od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. 

 

Dane porównywalne były zweryfikowane przez biegłego rewidenta. 
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NOTA 6.4.  ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI  

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd nie stwierdza na dzień podpisania 

sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości 

kontynuacji działalności przez Spółki należące do Grupy w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek 

zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej 

działalności. 

 

NOTA 6.5.  OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”).  

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 

(„KIMSF”).  

 

Spółki prawa polskiego z Grupy Kapitałowej prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką 

rachunkowości określoną przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, z późniejszymi zmianami 

i wydanymi na jej podstawie przepisami. Emitent, począwszy od 1 stycznia 2015 roku sporządza jednostkowe i 

skonsolidowane  statutowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej. 

Spółki prawa włoskiego z Grupy Kapitałowej prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z przepisami art. 2423  

i kolejnych artykułów Kodeksu Cywilnego Republiki Włoskiej. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty niezawarte w księgach rachunkowych jednostek 

Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia niniejszego sprawozdania skonsolidowanego do zgodności z MSSF. 

 

NOTA 6.6. KOREKTY WYNIKAJĄCE Z ZASTRZEŻEŃ W OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO 

BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

 

W opinii biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki dominującej za lata 

2012, 2013, 2014 nie wystąpiły zastrzeżenia, które powodowałyby konieczność dokonania korekt  

w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w prezentowanych danych 

porównywalnych. 

 

NOTA 6.7. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I METODY OBLICZENIOWE  

 

Grupa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z przyjętymi zasadami Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości („MSR”) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). 

W punkcie 6.11. ujęto jednolity opis zasad rachunkowości. 

 

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 

są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

za 2013 i 2012 rok. Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego. 
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NOTA 6.8. STATUS ZATWIERDZENIA STANDARDÓW W UE 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces 

wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez 

Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami 

MSSF zatwierdzonymi przez UE.  

 

NOTA 6.9. NOWE I ZMIENIONE REGULACJE MSSF 

Następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 

obowiązują od 1 stycznia 2014 roku. 

 

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe 

 

Standard MSSF 10 zastąpił część poprzedniego standardu MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe 

sprawozdania finansowe” w zakresie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i wprowadził nową definicję 

kontroli. MSSF 10 może powodować zmiany w obrębie konsolidowanej grupy w zakresie możliwości konsolidacji 

jednostek, które do tej pory nie podlegały konsolidacji lub odwrotnie. Standard nie wprowadza zmian w zakresie 

procedur konsolidacyjnych i metod rozliczeń transakcji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową, ani na wynik działalności Emitenta.  

 

MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne 

przedsięwzięcia 

 

MSSF 11 reguluje temat wspólnych ustaleń umownych. Wprowadza dwie kategorie wspólnych ustaleń 

umownych: wspólne działania i wspólne przedsięwzięcia oraz odpowiednie do nich metody wyceny. 

Zastosowanie tego standardu skutkować może zmianą metody wyceny dla wspólnych ustaleń umownych (np. 

przedsięwzięcia wcześniej klasyfikowane jako wspólnie kontrolowane jednostki i wycenianie metodą 

proporcjonalną, mogą być obecnie zaklasyfikowane jako wspólne przedsięwzięcia, a tym samym wyceniane 

metodą praw własności). 

MSR 28 został zmieniony i zawiera wytyczne regulacje w stosowaniu metody praw własności i wspólnych 

przedsięwzięć.  

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową, ani na wynik działalności Emitenta. 

 

MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach 

 

Standard MSSF 12 zawiera szereg ujawnień w zakresie zaangażowania jednostki w podmioty zależne, 

stowarzyszone czy wspólne przedsięwzięcia. Zastosowanie standardu może skutkować szerszymi ujawnieniami 

w sprawozdaniu finansowym, m.in.: 

· kluczowych informacji finansowych, w tym ryzyka związanych z przedsięwzięciami Grupy 

· ujawnienie udziału w niekonsolidowanych jednostkach specjalnych i ryzyka związane z takimi 

przedsięwzięciami, 

· informacji o każdym przedsięwzięciu, w którym istnieją istotne udziały niekontrolujące 

· ujawnienie istotnego osądu i założeń przyjętych przy klasyfikacji poszczególnych przedsięwzięć, jako jednostki 

zależne, współzależne czy stowarzyszone. 

 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Emitenta.  
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Jednostki inwestycyjne - zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27 

 

Zmiany wprowadzają pojęcie jednostek inwestycyjnych, które zwolniono z obowiązku konsolidacji jednostek 

zależnych, a które po zmianach dokonują wyceny swoich jednostek zależnych w wartości godziwej przez zysk 

lub stratę. 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Emitenta. 

 

Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - zmiany do MSR 32 

 

Zmiany wprowadzone do MSR 32 doprecyzowują pojęcie i konsekwencje ważnego tytułu prawnego do 

kompensaty składnika aktywów finansowych i zobowiązania finansowego oraz doprecyzowuje kryteria 

kompensowania dla systemów rozliczeń brutto (takich jak izby rozliczeniowe). 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Emitenta. 

 

Ujawnienia dotyczące wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych - zmiany do MSR 36 

 

Zmiany te usunęły niezamierzone konsekwencje MSSF 13 dotyczące ujawnień wymaganych zgodnie z MSR 36. 

Ponadto, zmiany te wprowadzają dodatkowe ujawnienia wartości odzyskiwalnej dla aktywów lub ośrodków 

wypracowujących środki pieniężne (CGU), dla których została rozpoznana lub odwrócona utrata wartości w 

danym okresie, gdy wartość użytkowa odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Emitenta. 

 

Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń - zmiany do MSR 39 

 

Zmiany do MSR 39 dotyczą stosowania rachunkowości zabezpieczeń po odnowieniu (nowacji) instrumentów 

pochodnych i zwalniają z konieczności zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń, gdy nowacja 

spełnia określone kryteria, określone w MSR 39. 

Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Emitenta. 

 

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która 

została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej. 

 

NOTA 6.10. NOWE STANDARDY I INTERPRETACJE, KTÓRE ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE, A NIE 

WESZŁY JESZCZE W ŻYCIE 

 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej a nie weszły 

jeszcze w życie na dzień bilansowy. 

 

 MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014) mający zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014) – mający 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później – nie podjęto 

decyzji odnośnie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi poszczególne etapy prac prowadzących do 
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zatwierdzenia niniejszego standardu - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 

niezatwierdzony przez UE, 

 Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności (opublikowano dnia 6 maja 2014) – 

mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później - do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

 Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji (opublikowano dnia 12 maja 

2014) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później– 

do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014) – mający zastosowanie 

dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później – do dnia zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: rośliny produkcyjne (opublikowano dnia 30 czerwca 2014) – 

mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później– do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 Zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym (opublikowano 

dnia 12 sierpnia 2014) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 

roku lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, 

 Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a 

jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014) - 

mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później– do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014 (opublikowano dnia 25 września 2014) - mające 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później– do dnia 

zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

 Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 Jednostki inwestycyjne: Zastosowanie wyjątku dotyczącego 

konsolidacji (opublikowano dnia 18 grudnia 2014 ) - mające zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później– do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego niezatwierdzone przez UE, 

 Zmiany do MSR 1 Ujawnienia (opublikowano dnia 18 grudnia 2014) - mające zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później– do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd Emitenta 

nie zakończył jeszcze prac nad oceną wpływu wprowadzenia powyższych standardów oraz interpretacji na 

stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do działalności Grupy lub jej wyników 

finansowych. Zarząd Emitenta nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji 

miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości. 
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NOTA 6.11. JEDNOLITY OPIS ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

 

NOTA 6.11.1. ZASTOSOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW 

SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PO RAZ PIERWSZY 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym, które zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSSF).  

 

Przy jego sporządzeniu Spółka zastosowała MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”. MSSF 1 wymaga, aby Spółka ujęła wszystkie aktywa i 

zobowiązania, które spełniają kryteria ujęcia według MSSF, nie ujęła tych aktywów i zobowiązań, na których 

ujęcie nie zezwalają MSSF, zaklasyfikowała oraz wyceniła wszystkie pozycje zgodnie z MSSF. Dniem przejścia 

na MSSF jest 1 stycznia 2012 roku, na który Spółka sporządziła bilans otwarcia po przekształceniu bilansu 

zamknięcia na 31 grudnia 2011 roku. Spółka sporządziła niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

korzystając z tych postanowień każdego z MSSF, które obowiązywały na dzień 31 grudnia 2014 roku.  

 

W wyniku przekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta na dzień przejścia  

z polskich standardów rachunkowości (PSR) na MSSF, Zarząd Jednostki dominującej dokonał następujących 

korekt wpływających na skonsolidowane sprawozdania z sytuacji finansowej, w tym na kapitał własny Spółki: 

 

Lp. Opis korekty Rodzaj korekty 
Numer 
korekty 

1 
Ponowne rozliczenia połączenia Spółki (jednostka przejmująca)  
z PARTNERASM S.A. (jednostka przejmowana) 

korekta błędu A 

2 Cofnięcie amortyzacji wartości firmy jednostek zależnych korekta MSSF B 

3 Ujęcie ZFŚS w kwocie netto korekta MSSF C 

4 Korekty prezentacyjne korekta MSSF D 

5 

Ponowne rozliczenia połączenia Spółki (jednostka przejmująca) z 
PARTNERASM S.A. (jednostka przejmowana) – korekta wartości godziwej 
przejmowanego przedsiębiorstwa w związku z ustaleniem nadwyżki 
wartości godziwej ponad cenę przejęcia  

korekta MSSF E 

6 
Utrata wartości jednostki zależnej - Gruppo Trade Service sp. z o.o. – 
dowiązanie dodatkowego odpisu aktualizującego do wysokości wartości 
odzyskiwalnej, w związku z wycofaniem amortyzacji wartości firmy 

korekta MSSF F 

7 
Zmiana wartości różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych 
w związku z powyższymi korektami (185 tys. zł) – korekta jest związana z 
zastosowaniem MSSF po raz pierwszy 

korekta MSSF G 

8 
Cofnięcie korekty fair value przy rozliczeniu nabycia Gruppo Trade 
Service-Polska Sp. z o.o. (15 tys. zł) – korekta nie jest związana z 
zastosowaniem MSSF po raz pierwszy. 

korekta błędu H 

9 Pozostałe korekty korekta MSSF I 
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Poniżej zaprezentowano sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień przejścia na MSSF. 
 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI 
FINANSOWEJ (BILANS) 

Stan na 
31.12.2011 
wg PSR 

Korekty 
Stan na 
01.01.2012 
wg MSSF 

  A B C D  

AKTYWA 
 

 
    

Aktywa trwałe 57 364 -794 705 - - 57 276 

Wartość firmy 55 715 -794 705 - - 55 626 

Wartości niematerialne i prawne 5 - - - - 5 
Rzeczowe aktywa trwałe 1 575 - - - - 1 575 
Należności długoterminowe - - - - - - 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

70 - - - - 70 

Aktywa obrotowe 37 319 - - -145 - 37 175 
Zapasy - - - - - - 
Należności z tyt. dostaw i usług oraz 
pozostałe należności 

36 465 - - 29 - 36 494 

Inwestycje krótkoterminowe 769 - - -173 - 595 
Pozostałe aktywa - Krótkoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe 

86 - - - - 86 

Aktywa razem 94 684 -794 705 -145 - 94 450 

 
 

 
    

PASYWA 
  

 
    

Kapitał własny 55 685 - 705 - 16 56 406 
Kapitały mniejszości 16 - - - -16 - 
Ujemna wartość firmy - - - - - - 
Zobowiązania długoterminowe 3 312 - - - - 3 312 
Rezerwy na świadczenia emerytalne i 
podobne - długoterminowe 

- - - - - - 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i 
podobne - krótkoterminowe 

- - - - - - 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe - - - - - - 
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego - - - - - - 
Kredyty bankowe długoterminowe 2 236 - - - - 2 236 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 
długoterminowe 

1 076 - - - - 1 076 

Zobowiązania krótkoterminowe 35 671 -794 - -145 - 34 732 
Kredyty bankowe krótkoterminowe 3 269 - - - - 3 269 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 
krótkoterminowe 

337 - - - - 337 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 28 448 - - - - 28 448 
Zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego 

- - - - 348 348 

Zobowiązania publiczno-prawne 2 297 -794 - - -1 503 - 
Zobowiązania z tyt. świadczeń 
pracowniczych 

2 - - 141 33 176 

Pozostałe zobowiązania 899 - - - 1 171 2 070 
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 259 - - -141 -33 85 
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Fundusze specjalne 145 - - -145 - - 
Rozliczenia międzyokresowe 16 - - 

 
-16 - 

Pasywa razem 94 684 -794 705 -145 - 94 450 

 

Uzgodnienie kapitału własnego Spółki na dzień przejścia na MSSF oraz na dzień zakończenia ostatniego okresu 

prezentowanego w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z wcześniej 

stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. 

 

Opis korekty Korekty 01.01.2012 31.12.2013 

Kapitał własny zgodnie z zatwierdzonymi sprawozdaniami według 

dotychczasowych zasad rachunkowości  
 55 685 75 165 

Cofnięcie amortyzacji wartości firmy jednostek zależnych B 705 8 092 

Ujęcie udziałów niedających kontroli w kapitale własnym D 16 - 

Ponowne rozliczenie połączenia z PARTNERASM S.A. E - -2 984 

Odpis aktualizujący wartość firmy Gruppo Trade Service-Polska Sp. z 

o.o. 
F - -4 471 

Różnice kursowe z przeliczenia w związku z dokonanymi korektami G - -184 

Cofnięcie korekty fair value przy rozliczeniu Gruppo Trade Service-

Polska Sp. z o.o. 
H - -15 

Kapitał własny według MSSF  56 406 75 603 

 

Poniżej zaprezentowano uzgodnienie wyniku finansowego z całkowitymi dochodami ogółem zestawionymi 

zgodnie z MSSF za ostatni 2013 rok.  

  Korekty 2013 

Całkowite dochody według dotychczasowych zasad rachunkowości   2 573 

Cofnięcie amortyzacji wartości firmy jednostek zależnych B, G 3 821 

Odpis aktualizujący wartość firmy Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. F -4 471 

Pozostałe korekty I -5 

Całkowite dochody według MSSF   1 917 

 

NOTA 6.11.2. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

 

W prezentowanych okresach Grupa zmieniała zasady rachunkowości w zakresie innym niż związanym z 

zastosowaniem MSSF po raz pierwszy w następującej kwestii: 

 spółka dokonała ponownego rozliczenia nabycia Trade S.p.A. w okresie zakończonym dnia 31 grudnia 

2012. 

 

NOTA 6.11.3. ZASADY KONSOLIDACJI 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje roczne sprawozdania finansowe ASM GROUP S.A. 

oraz roczne sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 

2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdania finansowe jednostek 

zależnych po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF – sporządzane są za ten sam okres 

sprawozdawczy, co sprawozdanie Jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości,  

w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym 
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charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza 

się korekty.  

 

Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające  

z transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba że 

dowodzą wystąpienia utraty wartości. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad 

nimi kontroli przez Grupę, a przestają być konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez 

jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki 

zależne, więcej niż połowę liczby głosów w danej spółce, chyba że możliwe jest do udowodnienia, że taka 

własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy, gdy Spółka 

Dominująca ma możliwość kierowania polityką finansową i operacyjną danej jednostki.   

 

Zmiany udziałów Grupy w jednostkach zależnych nieskutkujące utratą kontroli rozlicza się jako transakcje 

kapitałowe. Wartość  bilansowa udziałów zapewniających Grupie kontrolę oraz udziałów niedających kontroli 

podlega korekcie w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostkach zależnych. Wszelkie 

różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niedających kontroli a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub 

otrzymanej odnosi się bezpośrednio na kapitał własny i przypisuje właścicielom Spółki. 

 

Udziały niedające kontroli stanowiące część udziałów właścicielskich i uprawniające posiadaczy do 

proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji można początkowo wycenić  

w wartości godziwej lub odpowiednio do proporcji udziałów niedających kontroli w ujętej wartości możliwych do 

zidentyfikowania aktywów netto jednostki przejmowanej. Wyboru metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla 

każdej transakcji przejęcia. 

 

NOTA 6.11.4. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK ZALEŻNYCH 

 

Wartość firmy powstająca przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki sumy przekazanej 

płatności, wartości udziałów niesprawujących kontroli i wartości godziwej uprzednio posiadanych udziałów w 

jednostce nabywanej nad udziałem Grupy w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, 

zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki ujmowanych na dzień przejęcia.  

 

W przypadku wystąpienia wartości ujemnej, Grupa dokonuje ponownego przeglądu ustalenia wartości godziwych 

poszczególnych składników nabywanych aktywów netto. Jeżeli w wyniku przeglądu nadal wartość jest ujemna 

ujmuje się ją niezwłocznie w wyniku finansowym jako zysk z okazyjnego nabycia.  

 

Wartość firmy ujmuje się początkowo jako składnik aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu 

pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości.  

 

Dla celów testowania utraty wartości, wartość firmy alokuje się na poszczególne ośrodki Grupy generujące 

przepływy pieniężne, które powinny odnieść korzyści z synergii będących efektem połączenia. Jednostki 

generujące przepływy pieniężne, do których alokuje się wartość firmy, testuje się pod względem utraty wartości 

raz w roku lub częściej, jeśli można wiarygodnie przypuszczać, że utrata wartości wystąpiła. Jeśli wartość 

odzyskiwana ośrodka generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jej wartości bilansowej, stratę z tytułu 

utraty wartości alokuje się najpierw w celu redukcji kwoty bilansowej wartości firmy 

alokowanej do tego ośrodka, a następnie do pozostałych aktywów tego ośrodka, proporcjonalnie do wartości 

bilansowej poszczególnych składników aktywów tej jednostki. Strata z tytułu utraty wartości ujęta dla wartości 
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firmy nie podlega odwróceniu w następnym okresie. W chwili zbycia jednostki zależnej lub podlegającej wspólnej 

kontroli, przypadającą na nią część wartości firmy, uwzględnia się przy obliczaniu zysku/straty z tytułu zbycia. 

 

NOTA 6.11.5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE 

 

Wartości niematerialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do 

Grupy korzyści ekonomicznych, które mogą być powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości 

niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości 

niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z 

tytułu utraty wartości. 

 

Wartości niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności. Wartość amortyzacji wartości niematerialnych odnosi się w rachunek zysków i strat 

do pozycji „Amortyzacja”. 

 

Wartości niematerialnych występujące w Grupie oraz stawki amortyzacji: 

 

 Oprogramowanie komputerowe    20% - 50% 

 

NOTA 6.11.6. ŚRODKI TRWAŁE 

 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia powiększonej o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem 

i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o 

odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 

 

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, takie jak koszty napraw, przeglądów, 

opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 

Jeżeli jest jednak możliwe wykazanie, że poniesione nakłady spowodowały zwiększenie oczekiwanych 

przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane 

pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową tego środka trwałego (tzw. ulepszenie). 

 

W momencie likwidacji lub sprzedaży środków trwałych, zyski lub straty wynikające z tego faktu ujmowane są w 

sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako różnica między przychodami netto ze zbycia (jeśli takie były) a wartością 

bilansową tej pozycji. 

 

Środki trwałe, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 

użyteczności, który kształtuje się następująco: 

Urządzenia techniczne i maszyny 4,5% - 30% 

Środki transportu 14% - 20% 

Inne środki trwałe 10% - 30% 

 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu 

na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne 

z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały. 
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NOTA 6.11.7. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 

 

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 

nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych (z wyjątkiem różnic kursowych nie będących korektą 

płaconych odsetek), pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są 

amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

 

NOTA 6.11.8. AKTYWA FINANSOWE  

 

Aktywa finansowe stanowi każdy składnik aktywów mający postać : 

 środków pieniężnych; 

 instrumentu kapitałowego innej jednostki; 

 umownego prawa do: 

- otrzymania środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych od innej jednostki; lub 

- wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z inną jednostką na potencjalnie 

korzystnych warunkach; lub 

 kontraktu, który będzie rozliczony lub może być rozliczony we własnych instrumentach kapitałowych 

jednostki i jest: 

- instrumentem niepochodnym, z którego wynika lub może wynikać obowiązek przyjęcia przez 

jednostkę zmiennej liczby własnych instrumentów kapitałowych; 

- instrumentem pochodnym, który będzie rozliczony lub może być rozliczony w inny sposób, niż 

przez wymianę ustalonej kwoty środków pieniężnych lub innego składnika aktywów finansowych na 

ustaloną liczbę własnych instrumentów kapitałowych jednostki. 

 

Instrument finansowy jest to każdy kontrakt, który skutkuje powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej 

jednostki i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej jednostki. 

 

Instrumenty finansowe dzielą się na następujące kategorie:  

 

 Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności,  

 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,  

 Pożyczki i należności, 

 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe niebędące instrumentami 

pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, 

które Grupa zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niż:  

 wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,  

 wyznaczone jako dostępne do sprzedaży,  

 spełniające definicję pożyczek i należności.  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy 

użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia 

bilansowego.  
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Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik 

spełniający jeden z poniższych warunków:  

a) jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako 

przeznaczone do obrotu, jeśli są:  

 nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,  

 częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których 

istnieje prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,  

 instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem 

rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych,  

b) został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej 

uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany 

wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako przychody 

(korzystne zmiany netto wartości godziwej) lub koszty (niekorzystne zmiany netto wartości godziwej). Jeżeli 

kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać 

zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Nie 

dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne z 

kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy 

instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego byłoby zabronione. 

Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii wycenianych w wartości godziwej 

przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione:  

 taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny 

(niedopasowanie księgowe); lub  

 aktywa są częścią grupy aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość 

godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub  

 aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie 

ujmowane.  

 

Pożyczki i należności to niezliczone do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych 

do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin 

ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o terminie 

wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.  

 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które 

zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych trzech 

kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o 

odpis z tytułu utraty wartości. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości 

ujmuje się jako koszt.  

Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie 

początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej w przypadku 

składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty 

transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.  

 

Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi 

składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub 

gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną 

stronę trzecią.  
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NOTA 6.11.9. UTRATA WARTOŚCI  

 

W przypadku zaistnienia zewnętrznych lub wewnętrznych przesłanek, które wskazują, że istnieje ryzyko braku 

możliwości odzyskania wartości ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego składnika aktywów, przeprowadza 

się testy sprawdzające pod kątem ewentualnej utraty wartości.  

Niezależnie od zaistnienia przesłanek, testy sprawdzające są przeprowadzane systematycznie  w odstępie 

rocznym  w odniesieniu do wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie używania oraz w stosunku do 

wartości firmy. 

 

Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów 

(lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne) przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwana 

to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej. Odpis z tytułu 

utraty wartości ujmuje się w ciężar zysków i strat.  

 

Niefinansowe aktywa trwałe, dla których w okresach wcześniejszych dokonano odpisu z tytułu utraty wartości 

testuje się na każdy dzień sprawozdawczy pod kątem wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość 

odwrócenia wcześniej dokonanego odpisu.  

 

Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, na jakim generują 

przepływy pieniężne niezależnie od innych aktywów (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Dla celów 

przeprowadzenia testów na utratę wartości ośrodek wypracowujący środki pieniężne ustala się każdorazowo. Na 

najwyższym poziomie w Grupie ośrodkiem odpowiedzialności jest spółka, z kolei ośrodki odpowiedzialności na 

najniższym poziomie w Grupie są wybrane aktywa w ramach spółek.  

 

Utrata wartości aktywów finansowych  

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonuje się oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że 

składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość. Do istotnych obiektywnych 

przesłanek (dowodów) zalicza się przede wszystkim: poważne problemy finansowe dłużnika, wstąpienie na drogę 

sądową przeciwko dłużnikowi, zanik aktywnego rynku dla danego instrumentu finansowego, wystąpienie istotnej 

niekorzystnej zmiany w środowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystawcy instrumentu finansowego, 

utrzymywanie się spadku wartości godziwej instrumentu finansowego poniżej poziomu zamortyzowanego kosztu.  

  

Utrata wartości należności handlowych  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 

odpisu aktualizującego. Utratę wartości bada się na podstawie analizy przeterminowania płatności w 

wyznaczonych okresach.  

Na należności objęte ugodą nie tworzy się odpisów aktualizujących do wysokości kwoty objętej ugodą, pod 

warunkiem wywiązywania się płatności zawartych w ugodzie. Dla należności objętych ugodą, z której dłużnik się 

nie wywiązuje tworzony jest odpis w 100% należności głównej. 

Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Odwrócenie odpisu ujmuje się, 

jeżeli w kolejnych okresach utrata wartości ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to może być przypisane do zdarzeń 

występujących po momencie ujęcia odpisu. 
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NOTA 6.11.10. LEASING 

 

Leasing jest klasyfikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne 

korzyści oraz ryzyko wynikające z faktu bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje 

leasingu są traktowane, jako leasing operacyjny. 

 

Jednostki wchodzące w skład Grupy występują, jako strony umów leasingowych, na podstawie, których przyjmują 

do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne przez uzgodniony 

okres. 

W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy, których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i 

pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest 

ujmowany w aktywach, jako środek trwały według niższej z dwóch wartości (i) wartości godziwej lub (ii) wartości 

bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone 

między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy 

odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w sprawozdaniu z 

całkowitych dochodów w okresie, którego dotyczą.  

 

Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane w ciągu przewidywanego okresu  

ich ekonomicznej użyteczności lub przez okres trwania umowy leasingu. 

 

NOTA 6.11.11. TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w polskich złotych („PLN”), która stanowi walutę 

funkcjonalną Grupy. 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na 

ten dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według 

kursu obowiązującego na ten dzień. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej  

i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. 

Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.   

Różnice kursowe ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem:  

 różnic kursowych stanowiących koszty finansowania zewnętrznego, dotyczące aktywów w budowie 

przeznaczonych do przyszłego wykorzystania operacyjnego, które włącza się do tych aktywów i traktuje, 

jako korekty kosztów odsetkowych, 

 różnic kursowych wynikających z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed określonym 

ryzykiem walutowym zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. 

 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę 

prezentacyjną Grupy po kursie obowiązującym na dzień bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są przeliczane 

po kursie wymiany stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku 

obrotowego. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale 

własnym jako jego odrębny składnik „Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych”. Sprawozdania 

jednostkowe spółek zagranicznych przeliczane są z uwzględnieniem czterech miejsc po przecinku. W związku z 

tym, że sprawozdanie skonsolidowane sporządzamy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, mogą 

wystąpić zaokrąglenia i niezgodności w sumach na poziomie miejsc dziesiętnych.  
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W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone różnice kursowe ujęte w kapitale 

własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 

 

Kursy walut, przyjęte do wyceny bilansowej, Grupa przyjęła zgodnie z tabelą NBP nr 251/A/NBP/2013, 

nr 252/A/NBP/2012, nr 252/A/NBP/2011: 

 

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

EUR 4,2623 4,1472 4,0882 

 

Średnia ze średnich kursów na koniec miesięcy za poszczególne okresy obrotowe kształtowały się następująco: 

 

  2014 2013 2012 

EUR 4,1893 4,2110 4,1226 

 

NOTA 6.11.12. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

Grupa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, w celu zachowania zasady współmierności 

kosztów i przychodów. Czynne rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartości nabycia na moment 

początkowej wyceny, zaś na dzień bilansowy wartość nabycia korygowana jest o część odpisanego kosztu lub 

przychodu przypadającego na miniony okres.  

W ramach biernych rozliczeń międzyokresowych, Grupa rozpoznaje: 

a) prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Zobowiązaniach z tyt. świadczeń 

pracowniczych” 

 rezerwy na urlopy, 

b) prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” 

 rezerwy na koszty dotyczące danego okresu, do których faktury nie zostały jeszcze otrzymane, 

 rezerwy na inne koszty. 

Grupa dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych.  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej. 

 

NOTA 6.11.13. KAPITAŁ WŁASNY GRUPY 

 

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Jednostki dominującej i wpisanej 

w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale 

zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.  

W przypadku wykupu własnych akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana  

w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji akcji własnych.  

 

NOTA 6.11.14. REZERWY 

 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający 

ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
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konieczność wypływu środków tożsamych ze stratami ekonomicznymi, oraz gdy można dokonać wiarygodnego 

oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 

Jako pozostałe rezerwy długoterminowe Grupa rozpoznaje zawiązane rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe. 

 

NOTA 6.11.15. KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI OTRZYMANE 

 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego 

wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, 

wszystkie kredyty bankowe i pożyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego 

kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

 

NOTA 6.11.16. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO 

 

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków 

trwałych, wartości niematerialnych lub innych dostosowywanych składników aktywów, przez okres budowy, 

przystosowania i montażu są ujmowane w wartości tych aktywów (z wyjątkiem różnic kursowych nie będących 

korektą płaconych odsetek), jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania 

zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

 

NOTA 6.11.17. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY  

 

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich 

dodatnich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i 

pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich 

ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne 

lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który 

pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty. 

 

W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu odpisu aktualizującego wartość udziałów w jednostkach 

podporządkowanych nie objętych konsolidacją, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w 

bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. 

różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na 

potrącenie ujemnych różnic przejściowych.  

 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy 

i ulega stosownemu obniżeniu w części, w jakiej przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do 

opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu 

odroczonego podatku. 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem 

stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie 

zrealizowany lub zobowiązanie spełnione, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) 

obowiązujące i uchwalone na dzień bilansowy. 
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NOTA 6.11.18. UZNAWANIE PRZYCHODÓW 

 

Przychody ze sprzedaży produktów (usług) 

Jeżeli wynik transakcji dotyczącej sprzedaży produktów (usług) można oszacować w wiarygodny sposób, 

przychody z transakcji ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy. 

Wynik transakcji można ocenić w wiarygodny sposób, jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki: 

 kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 

 istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu 

przeprowadzonej transakcji, 

 stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób, 

 koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione  

w wiarygodny sposób. 

 

Jeżeli w wyniku transakcji dotyczącej sprzedaży usług nie można oszacować w wiarygodny sposób, przychody  

z transakcji ujmuje się tylko do wysokości poniesionych kosztów, które jednostka gospodarcza spodziewa się 

odzyskać. 

 

Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów 

Grupa rozpoznaje przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wówczas, gdy spełnione są następujące 

warunki: 

 jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności 

do towaru, 

 jednostka gospodarcza przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami  

w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo 

własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli, 

 kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 

 istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu 

transakcji, 

 koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z 

transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób. 

Przychody ujmowane są w wartości godziwej należnej zapłaty. 

 

NOTA 6.11.19. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 

 

Pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych lub rentowych w momencie przechodzenia na emeryturę lub 

rentę. Odprawy te przysługują pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności 

do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, w 

wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Grupa uznaje koszty z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych na 

bazie memoriałowej. Zgodnie z MSR 19 i 37, rezerwa na odprawy emerytalne prezentowana jest w sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej w grupie zobowiązań długo- lub krótkoterminowych, w pozycji „Pozostałe zobowiązania”. 

 

NOTA 6.11.20. AKTYWA (LUB GRUPY AKTYWÓW DO ZBYCIA) PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 

 

Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) są klasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość 

bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a sprzedaż uważana jest za 
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wysoce prawdopodobną. Wyceniane są one w niższej z następujących dwóch kwot: ich wartości bilansowej i 

wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa ma zostać odzyskana przede 

wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie. 

 

NOTA 6.11.21. ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE 

 

Przez zobowiązania warunkowe rozumie się: 

a) możliwy obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, którego istnienie zostanie 

potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości 

niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy; lub 

b) obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu 

finansowym, ponieważ: 

 nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści 

ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku; lub 

 kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie. 

 

Przez aktywa warunkowe rozumie się możliwe składniki aktywów, które powstały na skutek zdarzeń przeszłych 

oraz których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub 

większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy. 

 

NOTA 6.11.22. SZACUNKI ZARZĄDU 

 

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarząd Spółki pewnych szacunków 

i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach 

do tego sprawozdania. 

Szacunki i osądy księgowe wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym 

przewidywań odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne.  

 

Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i 

zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają 

weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w 

okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i 

okresów przyszłych. 

 

Oszacowania i założenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty 

wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poniżej.  

 

Odpisy aktualizujące należności 

Poziom odpisów aktualizujących wartość należności ustalany jest przy uwzględnieniu oczekiwanego ryzyka 

związanego z należnościami oraz poczynionych zabezpieczeń wpływających na skuteczność windykacji, mimo 

że przyjęte założenia opierają się na najlepszej wiedzy, rzeczywiste wyniki mogą różnić się od oczekiwanych.  

 

Odpis wartości firmy 

Odpisy wartości firmy szacowane są na podstawie założeń Zarządu dotyczących ustalenia wartości 

odzyskiwalnej. Spółka ujawnia główne przesłanki wskazujące na utratę wartości, zastosowane modele, stopy 

dyskontowe oraz stopy wzrostu przyjęte do modeli.  
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Rezerwy na niewykorzystane urlopy 

Rezerw na niewykorzystane urlopy ustalane są na podstawie ilości niewykorzystanych dni urlopowych na dany 

dzień oraz przeciętnego wynagrodzenia pracownika przypadającego na jeden dzień, powiększonego o składki na 

ubezpieczenia społeczne pracodawcy.  

 

Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych  

Zarząd określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla poszczególnych rzeczowych 

aktywów trwałych. Szacunek ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. 

W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę spodziewanego okresu użytkowania (np. zmiany 

technologiczne, wycofanie z użytkowania itp.) mogą się zmienić stawki amortyzacji. W konsekwencji zmieni się 

wartość odpisów amortyzacyjnych i wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych.  

 

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek 

podatkowych, które według dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywów lub 

rozwiązania zobowiązania, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub 

faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego. Prawdopodobieństwo realizacji aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy Kapitałowej. 

Prognozowane wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej wskazują, że zostanie osiągnięty dochód do 

opodatkowania, na podstawie czego prawdopodobieństwo rozliczenia aktywa spółki Grupy Kapitałowej określają 

jako wysokie i ujmują to aktywo w pełnej wysokości. 

 

NOTA 6.11.23. SEZONOWOŚĆ I CYKLICZNOŚĆ 

 

W prowadzonej działalności Grupa dostrzega pewną sezonowość osiąganych przychodów w ciągu 

poszczególnych kwartałów roku obrotowego, która nie ma jednak istotnego wpływu na prezentowaną wartość 

przychodów w ujęciu rocznym. Zapotrzebowanie na usługi świadczone w ramach Grupy Kapitałowej wzrasta w 

okresach świątecznych. Zjawisko związane jest szczególnie z okresem świąt Bożego Narodzenia oraz 

Wielkanocy. Dodatkowo można zaobserwować zmniejszoną aktywność branży usług wsparcia sprzedaży w 

okresie lipiec-wrzesień.  

Z uwagi na specyfikę sektora outsourcingu oraz portfel klientów uwzględniający dostawców produktów dóbr 

podstawowych popyt na usługi wsparcia sprzedaży nie jest silnie uzależniony od faz cyklu koniunkturalnego, 

zatem zdaniem Zarządu spółka nie jest klasyfikowana jako cykliczna. 

NOTA 7. INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGMENTÓW OPERACYJNYCH, OBSZARACH 

GEOGRAFICZNYCH I ISTOTNYCH KLIENTACH 

 

Dla celów zarządczych Grupa została podzielona na cztery główne segmenty operacyjne wydzielone w oparciu 

o wytwarzane produkty i sprzedawane towary. Pozostałe działalności, niestanowiące przedmiotu strategicznej 

oceny zarządzania Grupą zostały zaprezentowane, jako segmenty pozostałe. 

 

NOTA 7.1  PODSTAWOWE INFORMACJE O SEGMENTACH 

 

Zgodnie z wymogami MSSF 8 „Segmenty operacyjne”, Grupa zidentyfikowała segmenty operacyjne w oparciu  

o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące  

o przydzielaniu zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe. 
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Zarząd Grupy analizuje segmenty operacyjne na podstawie przychodów operacyjnych przypisanych do segmentu 

oraz planowanej marży na sprzedaży. Poniesione koszty bezpośrednie sprzedaży, zarządu oraz uzyskane 

przychody i poniesione koszty pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej nie są analizowane w 

podziale na segmenty. 

 

Na dzień bilansowy 2014 roku, zidentyfikowane segmenty operacyjne Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie 

z MSSF 8 są następujące: 

 merchandising – obejmuje usługi polegające na zapewnieniu odpowiednio przeszkolonego personelu 

odpowiadającego za ekspozycję, segregowanie, inwentaryzację oraz ułożenie towarów na półkach, 

 field marketing – obejmuje organizacje akcji, eventów i promocji mających na celu wsparcie sprzedaży, 

 outsourcing sił sprzedaży – polega na budowie i zarządzaniu zespołami przedstawicieli wspierających 

sprzedaż oraz na administrowaniu zespołami prowadzonymi przez klienta,  

 badania marketingowe - podmioty z Grupy Emitenta specjalizują się w analizach sytuacji rynkowej 

opartych na monitoringu półkowym mającym na celu gruntowną analizę rynku oraz wykorzystanie 

innowacyjnych metod badawczych, 

 pozostałe usługi – obejmują usługi komplementarne do pozostałych wymienionych powyżej linii 

biznesowych.  

 

W 2012 roku Grupa zaprzestała świadczenia usług marketingu bezpośredniego, stanowiącego w poprzednich 

okresach wyodrębniony segment operacyjny. W ocenie Zarządu Grupy do segmentu tego nie były przypisane 

istotne składniki aktywów i zobowiązań. Pozostałe rodzaje działalności nie zostały zaniechane w prezentowanych 

okresach.  

 

W związku z faktem, iż podstawowym składnikiem kosztów operacyjnych poszczególnych segmentów Grupy są 

koszty pracownicze, przy czym pracownicy oddelegowani są do projektów w zakresie różnych segmentów, 

Zarząd Grupy nie analizuje kosztów operacyjnych w podziale na segmenty. Wiązałoby się to z koniecznością 

ponoszenia istotnych kosztów kontrolingowych, niewspółmiernych do uzyskanych w ten sposób informacji. 

Zarząd Grupy ocenia rentowność zleceń na podstawie planowanej marży brutto na projekcie.  

 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, podatek dochodowy oraz aktywa  

i zobowiązania są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów, w związku z 

czym Grupa nie zaprezentowała podziału tych pozycji na segmenty.  

 

Sposoby pomiaru przychodów i kosztów oraz ustalania wyniku finansowego według segmentów nie różnią się od 

zasad przyjętych do sporządzenia sprawozdania finansowego.  
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Podział przychodów operacyjnych ze sprzedaży na segmenty przedstawiono poniżej. 

  

1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Przychody operacyjne wg segmentów:    

Merchandising 86 343 83 974 59 302 

Field marketing 67 557 53 963 38 814 

Outsourcing sił sprzedaży 18 257 22 664 18 424 

Marketing bezpośredni - -81 30 370 

Badania marketingowe 7 081 9 840 491 

Pozostałe usługi 703 145 2 651 

wyłączenia między segmentami - - - 

wyłączenia konsolidacyjne -144 - - 

Przychody ze sprzedaży produktów wg segmentów, 

razem 
179 797 

170 505 150 052 

Przychody nieprzypisane do segmentów:    

przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - 34 3 

Przychody ze sprzedaży, razem  179 797 170 539 150 055 

Źródło: Emitent 
 

NOTA 7.2. INFORMACJE GEOGRAFICZNE  
 

W roku 2014 Grupa działała głównie w dwóch obszarach geograficznych – w Polsce oraz we Włoszech. 
 

Poniżej przedstawiono przychody operacyjne ze sprzedaży Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu  

na poszczególne obszary geograficzne.  
 

Informacje 

geograficzne 

Przychody od klientów zewnętrznych 

1.01.2014-31.12.2014 1.01.2013-31.12.2013 1.01.2012-31.12.2012 

Polska  82 495 82 463 100 839 

Włochy 97 302 88 076 49 216 

RAZEM 179 797 170 539 150 055 

Źródło: Emitent 
 

NOTA 7.3. ISTOTNI KLIENCI 
 

Poniżej przedstawiono koncentrację źródeł przychodów operacyjnych ze sprzedaży ze względu na istotnych 

klientów. Największa koncentracja miała miejsce w 2012 roku, kiedy jeden klient zapewnił Grupie 15% 

przychodów ze sprzedaży.  
 

Istotni klienci 

1.01.2014-

31.12.2014 

udział % w 

przychodach 

1.01.2013-

31.12.2013 

udział % w 

przychodach 

1.01.2012-

31.12.2012 

udział % w 

przychodach 

Klient 1 - - - - 21 900 15% 

Klient 2 - - 21 043 12% - - 

Klient 3 17 171 10% - - - - 

Pozostali klienci 162 626 90% 149 496 88% 128 155 85% 

Przychody ze 

sprzedaży, razem 
179 797 100% 170 539 100% 150 055 100% 

Źródło: Emitent 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
 

NOTA 8. WARTOŚĆ FIRMY 
 

 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Wartość firmy brutto 73 662 73 173 72 988 

Odpis z tyt. trwałej utraty wartości 4 471 4 471    - 

Wartość firmy netto 69 191 68 702 72 988 

Źródło: Emitent 
 

W następstwie przejęcia jednostek opisanych w nocie 5.1 powstała wartość firmy, ponieważ koszt połączenia 

obejmował premię z tytułu kontroli. Ponadto wynagrodzenie zapłacone z tytułu połączenia obejmowało kwoty 

związane z korzyściami z tytułu przewidywanych synergii, wzrostu przychodów, przyszłego rozwoju rynku oraz 

przyłączenia personelu przejmowanych jednostek. Korzyści te nie zostały ujęte odrębnie od wartości firm, 

ponieważ nie spełniłyby warunków ujęcia ich jako aktywa niematerialne.  

 

Nie oczekuje się odliczenia żadnych z wartości firmy powstałych z połączeń przedsięwzięć dla celów 

podatkowych. 

 

Poniżej przedstawiono zmianę stanu wartości firmy w prezentowanych okresach. 
 

 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Wartość brutto wartości firmy na początek okresu 73 174 72 988 55 627 

zwiększenia - - 17 799 

    nabycie jednostek zależnych - - 17 799 

zmniejszenia - 65 - 

    sprzedaż jednostki zależnej - 65 - 

wycena wg waluty prezentacyjnej 489 251 -437 

Wartość brutto wartości firmy na koniec okresu 73 662 73 174 72 988 

Odpis aktualizujący wartość firmy na początek okresu 4 471 - - 

Zwiększenia - 4 471 - 

Zmniejszenia - - - 

Odpis aktualizujący wartość firmy na koniec okresu 4 471 4 471 - 

Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 69 191 68 702 72 988 

Źródło: Emitent 

 

Wartość firmy rozpoznana przy rozliczeniu nabycia jednostek została przypisana do ośrodków wypracowujących 

środki pieniężne, stanowiących przejęte przedsiębiorstwa. 
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Poniżej przedstawiono wartości firmy przypisane do ośrodków wypracowujących środki pieniężne. 

 

 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. 51 016 51 016 55 487 

New Line Media Sp. z o.o. 75 75 75 

MDC – Shelf & Display Monitoring Sp. z o.o. - - 65 

Trade S.p.A. 14 572 14 177 13 977 

Promotion Intrade S.r.l. 3 529 3 433 3 385 

Wartość firmy, razem 69 191 68 702 72 988 

Źródło: Emitent 

 

Utrata wartości 

Spółka przeprowadziła na dzień 31 grudnia 2014 roku testy na utratę wartości firmy przypisanych do ośrodków 

wypracowujących środki pieniężne. Wartość odzyskiwalną ustalono na bazie wartości użytkowej ośrodków 

wypracowujących środki pieniężne. Jako ośrodki wypracowujące środki pieniężne Jednostka dominująca traktuje 

nabyte jednostki. 

Poniżej przedstawiono wartość użytkową ośrodków wypracowujących środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2014 

roku. 

 

 

31.12.2014 

Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. 70 732 

New Line Media Sp. z o.o. 1 060 

Trade S.p.A. 56 143 

Promotion Intrade S.r.l. 6 131 

 

Wartość odzyskiwalną ośrodków wypracowujących środki pieniężne ustalono na bazie wartości użytkowej, 

obliczonej przy wykorzystaniu prognozowanych przepływów pieniężnych przyjętych do budżetów zatwierdzonych 

przez Zarząd Jednostki dominującej na okres 5 lat, stopy dyskonta w wysokości od 5,33% do 7,09% oraz stałej 

stopy wzrostu po okresie prognozy w wysokości od 2% do 4%. 

 

Analiza wrażliwości 

Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wartości użytkowej Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. oraz 

Trade S.p.a. ze względu na zmianę marży EBIT o +2/-2 punktów procentowych, stopy dyskontowej o +1/-1 punkt 

procentowy oraz stopy wzrostu po okresie prognozy o -1 punkt procentowy.  

 

Zarząd Jednostki dominującej uważa, iż nie istnieje ryzyko wystąpienia utraty wartości w pozostałych ośrodkach 

wypracowujących środki pieniężne w przypadku wystąpienia możliwych negatywnych zmian  

w kluczowych założeniach przyjętych do testów. 
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  31.12.2014 

Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. 70 732 

Zmiana marży EBIT  
 

+ 2 p.p. 100 275 

- 2 p.p. 41 190 

Zmiana stopy dyskontowej 
 

+1 p.p. 51 114 

- 1 p.p. 115 404 

Zmiana stopy wzrostu po okresie prognozy 
 

- 1 p.p. 52 947 

Trade S.p.A. 56 143 

Zmiana marży EBIT  
 

+ 2 p.p. 87 980 

- 2 p.p. 24 306 

Zmiana stopy dyskontowej 
 

+1 p.p. 44 384 

- 1 p.p. 74 506 

Zmiana stopy wzrostu po okresie prognozy 
 

- 1 p.p. 46 276 

 

Wyniki testów  

Przeprowadzone testy na utratę wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2014 

roku nie wykazały utraty wartości. 

 

Przeprowadzone testy na utratę wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2013 

roku wykazały utratę wartości firmy Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o. W związku z tym dokonano odpisu  

z tyt. trwałej utraty wartości firmy (4 471 tys. zł).  

 

NOTA 9. POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE 

 

 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Inne wartości niematerialne 520 873 904 

Źródło: Emitent 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa jako inne wartości niematerialne i prawne ujmuje m.in. oprogramowanie 

komputerowe wykorzystywane na podstawie licencji.  

Wszystkie wartości niematerialne są własnością Grupy, żadne nie są używane na podstawie najmu, dzierżawy 

lub innej umowy, w tym umowy leasingu.  

Grupa nie dokonywała zabezpieczeń na wartościach niematerialnych i prawnych. 

Na dzień 31.12.2014 roku Grupa nie posiadała zawartych umów zobowiązujących ją do zakupu wartości 

niematerialnych. 
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Poniżej przedstawiono zmianę stanu pozostałych wartości niematerialnych w prezentowanych okresach. 

 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu 1 019 1 019 37 

zmniejszenia 123 - - 

zwiększenia - 2 981 

    nabycie - 2 981 

Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu 897 1 020 1 019 

Skumulowana amortyzacja na początek okresu 148 115 33 

    amortyzacja za okres 229 33 82 

Skumulowana amortyzacja na koniec okresu 377 148 115 

Wartość netto pozostałych wartości niematerialnych na koniec 

okresu 
520 873 904 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 10. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

a) środki trwałe, z tego: 1 835 1 960 2 060 

      urządzenia techniczne i maszyny 254 181 306 

      środki transportu 1 500 1 670 1 039 

      inne środki trwałe 81 110 714 

b) środki trwałe w budowie  - - - 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 1 835 1 960 2 060 

Źródło: Emitent 

 

Wartość zabezpieczeń ustanowionych na majątku Grupy w prezentowanych powyżej okresach 

sprawozdawczych została przedstawiona w nocie objaśniającej nr 55. 

 

Na dzień 31.12.2014 r. Grupa nie posiadała umów zobowiązujących ją do zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 

Grupa nie dokonywała zabezpieczeń na wartościach niematerialnych i prawnych. 

 

Poniżej przedstawiono strukturę własności środków trwałych. 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

a) własne 357 495 1 020 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy,  

z tego: 
1 478 1 465 1 039 

     leasing finansowy 1 478 1 465 1 039 

Środki trwałe razem (wartość brutto) 1 835 1 960 2 060 

Źródło: Emitent 
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Poniżej przedstawiono zmianę stanu środków trwałych w prezentowanych okresach. 

Stan na 31.12.2014 

    ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

środki 

transportu 

inne środki 

trwałe 

środki trwałe, 

razem 
WG GRUP RODZAJOWYCH 

(poza środkami trwałymi w budowie) 

Wartość brutto środków trwałych na początek 

okresu  
498 2 317 803 3 618 

   zwiększenia 169 1 078 43 1 290 

       nabycie  169 1 078 43 1 290 

  zmniejszenia - 1 505 151 1 656 

       likwidacja - 1 505 151 1 656 

Wartość brutto środków trwałych na koniec 

okresu 
667 1 890 695 3 252 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 

początek okresu 
317 647 693 1 658 

    zwiększenia 96 539 72 707 

        amortyzacja okresu bieżącego 96 539 72 707 

    zmniejszenia  - 796 151 947 

       likwidacja - 796 151 947 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 

koniec okresu 
413 390 614 1417 

  odpisy z tytułu utraty wartości na początek 

okresu 
- - - - 

  odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - - - - 

Wartość netto środków trwałych na koniec 

okresu 
254 1 500 81 1 835 

Źródło: Emitent 

 

Stan na 31.12.2013 

    ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

środki 

transportu 

inne środki 

trwałe 

środki trwałe, 

razem 
WG GRUP RODZAJOWYCH 

(poza środkami trwałymi w budowie) 

Wartość brutto środków trwałych na początek 

okresu  
560 1 798 1 109 3 467 

   zwiększenia 83 997 357 1 437 

       nabycie  83 997 357 1 437 

  zmniejszenia 145 478 663 1 287 

       likwidacja 145 478 663 1 287 

Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 498 2 317 803 3 618 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 

początek okresu 
254 759 395 1 408 

    zwiększenia 331 198 299 828 

        amortyzacja okresu bieżącego 331 198 299 828 

    zmniejszenia  268 310 - 578 

       likwidacja 268 310 - 578 



  

Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  155 
 
 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 

okresu 
317 647 693 1 658 

  odpisy z tytułu utraty wartości na początek 

okresu 
- - - - 

  odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - - - - 

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu 181 1 670 110 1 960 

Źródło: Emitent 

 

    Stan na 31.12.2012 

     

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
 

urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

 

środki 

transportu 

 

inne środki 

trwałe 

 

środki trwałe, 

razem 
WG GRUP RODZAJOWYCH 

(poza środkami trwałymi w budowie) 

Wartość brutto środków trwałych na początek 

okresu  
245 1 914 449 2 608 

   zwiększenia 315 - 660 975 

       nabycie  315 - 660 975 

  zmniejszenia - 115 - 115 

       likwidacja - 115 - 115 

Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 560 1 798 1 109 3 467 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 

początek okresu 
191 486 356 1 033 

    zwiększenia 63 274 39 375 

        amortyzacja okresu bieżącego 63 274 39 375 

    zmniejszenia  - - - - 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 

okresu 
254 759 395 1 408 

  odpisy z tytułu utraty wartości na początek 

okresu 
- - - - 

  odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - - - - 

Wartość netto środków trwałych na koniec okresu 306 1 039 714 2 060 

Źródło: Emitent 

     

NOTA 11. POZOSTAŁE AKTYWA DŁUGOTERMINOWE 

 

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Inne należności długoterminowe - 5 2 

Kaucje 51 52 - 

Pozostałe aktywa długoterminowe, razem 51 57 2 

Źródło: Emitent 

 

Jako pozostałe aktywa długoterminowe Grupa kwalifikuje między innymi kaucje zwrotne wpłacone z tytułu 

wynajmu lokali biurowych. 
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NOTA 12. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO SPOWODOWANE 

UJEMNYMI RÓŻNICAMI PRZEJŚCIOWYMI 

 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 

dzień: 

Wpływ na 

wynik za 

okres 

kończący 

się 

Wpływ na 

wynik za 

okres 

kończący 

się 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2014 31.12.2013 

Z tytułu:      

Rezerw na koszty wynagrodzeń i 

pochodne (w tym: premie, nagrody 

jubileuszowe, wynagrodzenia 

bezosobowe) 

71 59 234 12 -175 

Rezerw na odprawy emerytalne 1 6 - -4 6 

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 17 19 7 -2 11 

Rezerwy na koszty usług obcych 12 - - 12  

Odpisów aktualizujących należności 96 79 112 18 -33 

Różnicy między podatkową a bilansową 

wartością środków trwałych i wartości 

niematerialnych 

40 4 - 36 4 

Pozostałe 231 206 23 25 183 

Razem 468 373 377 96 -5 

Dokonana kompensata aktywa z 

rezerwą z tyt. odroczonego podatku 

dochodowego 

                           

-     
- -   - 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego, 

razem 
468 373 377 96 -5 

Źródło: Emitent 

NIEUJĘTE AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO SPOWODOWANE 

UJEMNYMI RÓŻNICAMI PRZEJŚCIOWYMI 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

na dzień: 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Z tytułu:    

Rezerw na koszty wynagrodzeń i pochodne (w tym: premie, nagrody 

jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe) 
- 105 96 

Rezerw na odprawy emerytalne - 50 54 

Odpisów aktualizujących należności - 77 6 

Nieujęte aktywa z tytułu podatku odroczonego, razem - 231 155 

Źródło: Emitent 

 

Poza wykazanymi powyżej różnicami przejściowymi, Grupa nie tworzyła w prezentowanym okresie aktywów na 

podatek odroczony od różnic przejściowych zidentyfikowanych w jednostkach prawa włoskiego. 
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NOTA 13. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 

  

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:    

     - należności dochodzone na drodze sądowej - - 529 

terminowe 42 251 48 535 33 119 

przeterminowane 17 015 3 642 16 205 

     - do 6 miesięcy 16 253 3 132 14 470 

     - od 6 do 12 miesięcy 240 252 1 040 

     - powyżej 12 miesięcy 522 257 650 

Należności z tytułu dostaw i usług brutto, razem  59 266 52 177 49 853 

Odpisy aktualizujące wartość należności 567 363 351 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem 58 699 51 814 49 457 

Źródło: Emitent 

 

Poniżej przedstawiono zmianę stanu odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług. 

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

 Odpis aktualizujący początek okresu:  363 351 - 

 Zwiększenie  269 363 351 

 Wykorzystanie  - - - 

 Odpisanie niewykorzystanych kwot (rozwiązanie odpisu)  66 351 - 

 Odpis aktualizujący na koniec okresu  567 363 351 

Źródło: Emitent 

 

Utworzenie odpisów nastąpiło głównie w wyniku pogorszenia się struktury wiekowej należności oraz pogorszenia 

sytuacji finansowej dłużników. Odwrócenie odpisów aktualizujących należności nastąpiło głównie z powodu 

sprzedaży należności objętych odpisem w poprzednich okresach.  

Należności z tytułu dostaw i usług z wybranymi kontrahentami stanowiły zabezpieczenie spłaty kredytów 

obrotowych. Wysokość zabezpieczeń ustanowiona na majątku Grupy została przedstawiona w nocie 55 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

NOTA 14. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE  

 

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Należności pozostałe, w tym:    

kaucje i zaliczki przekazane 105 244 57 

dochodzone na drodze sądowej - 39 96 

ZFŚS - -  33 

publiczno-prawne, bez podatku bieżącego 9 2 74 

pozostałe 171 535 80 

Należności pozostałe brutto, razem  285 820 340 

Odpisy aktualizujące wartość należności 44 39 - 

Należności pozostałe netto, razem 241 781 340 

Źródło: Emitent 
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Poniżej przedstawiono zmianę stanu odpisów aktualizujących pozostałe należności. 

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

 Odpis aktualizujący początek okresu:  39 - - 

 Zwiększenie  44 39 - 

 Wykorzystanie  39 - - 

 Odpisanie niewykorzystanych kwot (rozwiązanie odpisu)  - - - 

 Odpis aktualizujący na koniec okresu  44 39 - 

Źródło: Emitent 

  

Na pozostałych należnościach Grupa nie ustanawiała zabezpieczeń. 

 

NOTA 15. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 

 

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach  1 094 2 458 1 431 

Inne środki pieniężne (lokaty krótkoterminowe)  645 - - 

Inne aktywa pieniężne 814 3 - 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 2 553 2461 1 431 

Źródło: Emitent 

 

Efektywna stopa procentowa krótkoterminowych depozytów bankowych w Grupie na dzień 31.12.2014r. średnio 

wyniosła 0,22% (2013 r.: 0,22%, 2012r.: 0,23%).  

Na dzień 31 grudnia 2013 roku środki pieniężne w kwocie 205 tys. zł złożone były na rachunku powierniczym,  

o ograniczonej możliwości dysponowania, stanowiącym zabezpieczenie spłaty kredytu.  

NOTA 16. POZOSTAŁE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE 

 

 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe, w tym:     

VAT do rozliczenia w kolejnym okresie 185 323 103 

Polisy ubezpieczeniowe 32 54 36 

Koszty usług obcych rozliczanie w okresie trwania umowy 300 - - 

Towary handlowe 6 27 54 

Inne  158 228 722 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe, razem 681 631 913 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 17. AKTYWA KLASYFIKOWANE, JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA 

 

W okresie bieżącym oraz w okresie porównywalnym Grupa nie rozpoznała aktywów przeznaczonych do zbycia 

lub związanych z działalnością zaniechaną.  
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NOTA 18. STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO   

 

Stan na 31.12.2014 

      

 
Rodzaj udziałów Liczba akcji 

Wartość serii wg 

wartości nominalnej 

(w tys. zł) 

seria A zwykłe na okaziciela 102 000 102 

seria B zwykłe na okaziciela 53 654 285 53 654 

seria C zwykłe na okaziciela 5 297 170 5 297 

RAZEM  59 053 455 59 053 

Źródło: Emitent 

 
 

Stan na 31.12.2013 

      

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji 

Wartość serii wg 

wartości nominalnej 

(w tys. zł) 

seria A zwykłe na okaziciela 102 000 102 

seria B zwykłe na okaziciela 53 654 285 53 654 

seria C zwykłe na okaziciela 5 297 170 5 297 

RAZEM  59 053 455 59 053 

Źródło: Emitent 

 

Stan na 31.12.2012 

      

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji 

Wartość serii wg 

wartości nominalnej 

(w tys. zł) 

seria A zwykłe na okaziciela 102 000 102 

seria B zwykłe na okaziciela 53 654 285 53 654 

RAZEM  53 756 285 53 756 

Źródło: Emitent 
 

W dniu 30 września 2011 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego wydał postanowienie o połączeniu ASM GROUP S.A. (spółka przejmująca) ze 

spółką PARTNERASM S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana). Połączenie odbyło się na podstawie 

art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, czyli poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej 

na ASM GROUP S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego ASM GROUP S.A. w formie emisji 

53 654 285 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, które zostały 

wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej. 

 

W dniu 18 stycznia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dominującej, realizując postanowienia 

Warunkowej Umowy Sprzedaży akcji Trade S.p.A., podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisje akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o podwyższeniu kapitału 

zakładowego Spółki z kwoty 53 756 285 zł do kwoty 59 053 455 zł, poprzez emisje 5 297 170 akcji zwykłych serii 
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C o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Akcje serii C zostały objęte przez spółkę prawa włoskiego działającą 

pod firmą Green S.r.l. (obecnie Green S.r.l. w likwidacji) z siedzibą w Rzymie we Włoszech. 

 

W dniu 6 marca 2013 roku akcje serii A, B i C Spółki dominującej zostały wprowadzone do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 

 

NOTA 18.1. STRUKTURA AKCJONARIATU 
 

Struktura Akcjonariatu w latach 2014-2012 przedstawiała się następująco: 

 

Stan na 31.12.2014 

    

Lp. Akcjonariusz 
Łączna ilość 

akcji 

Ilość głosów na 

Walnym Zgromadzeniu  

Wartość nominalna 

wszystkich akcji w 

tys. zł. 

Udział w 

kapitale 

podstawowym 

1. Adam Stańczak 15 433 455 15 433 455 15 433 26,13% 

2. Marcin Skrzypiec 15 433 455 15 433 455 15 433 26,13% 

3. Tatiana Pikula 15 428 616 15 428 616 15 429 26,13% 

4. JK Fund Suisse SA 3 260 000 3 260 000 3 260 5,52% 

5. Pozostali 9 497 929 9 497 929 9 498  16,09% 

 Razem  59 053 455 59 053 455 59 053 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Stan na 31.12.2013 

    

Lp. Akcjonariusz 
Łączna ilość 

akcji 

Ilość głosów na 

Walnym Zgromadzeniu  

Wartość nominalna 

wszystkich akcji w 

tys. zł. 

Udział w 

kapitale 

podstawowym 

1. Adam Stańczak 17 382 219 17 382 219 17 382 29,43% 

2. Marcin Skrzypiec 17 382 219 17 382 219 17 382 29,43% 

3. Tatiana Pikula 17 382 219 17 382 219 17 382 29,43% 

4. 
Green S.r.l. w 

likwidacji 
5 297 170 5 297 170 5 297 8,97% 

5. Pozostali 1 609 628 1 609 628 1 610 2,74% 

 Razem  59 053 455 59 053 455 59 053 100,00% 

Źródło: Emitent 

 
    

Stan na 31.12.2012 
    

Lp. Akcjonariusz 
Łączna ilość 

akcji 

Ilość głosów na 

Walnym Zgromadzeniu  

Wartość nominalna 

wszystkich akcji w 

tys. zł. 

Udział w 

kapitale 

podstawowym 

1. Adam Stańczak 17 382 219 17 382 219 17 382 32,34% 

2. Marcin Skrzypiec 17 382 219 17 382 219 17 382 32,34% 

3. Szymon Pikula 17 382 219 17 382 219 17 382 32,34% 

4. Pozostali 1 609 628 1 609 628 1 610 2,98% 

 Razem  53 756 285 53 756 285 53 756 100,00% 

Źródło: Emitent 



  

Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  161 
 
 

 

NOTA 19. KAPITAŁ ZAPASOWY 
 

 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Zyski lat ubiegłych 144 3 006 1 362 

Nadwyżka wartości emisyjnej nad nominalną - 5 615 - 

Kapitał zapasowy, razem 144 8 621 1 362 

 

Jednostka dominująca, jako spółka akcyjna na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, zobowiązana jest do 

tworzenia odpisu z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, aż do 

czasu gdy wartość kapitału zapasowego osiągnie poziom co najmniej 1/3 kapitału zakładowego w celu pokrycia 

ewentualnych (przyszłych) lub istniejących strat. Tak utworzony kapitał zapasowy nie podlega podziałowi, może  

być wykorzystany wyłącznie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.  

Jednostka dominująca pokryła poniesioną w 2013 roku obrotowym stratę w wysokości 8 477 tys. zł  

z utworzonego w latach poprzednich kapitału zapasowego. 

NOTA 20. UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI 
 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Na początku okresu - - 16 

Wynik netto za rok przypadający na udziały niedające kontroli - - -16 

Na koniec okresu - - - 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 21. REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO SPOWODOWANA 

DODATNIMI RÓŻNICAMI PRZEJŚCIOWYMI 
 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 

 

Wpływ na 

wynik 

finansowy za 

okres 

Wpływ na 

wynik 

finansowy za 

okres 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

Z tytułu:      

różnicy między podatkową 

a bilansową wartością 

środków trwałych i wartości 

niematerialnych 

- 5 - -5 5 

Razem - 5 - -5 5 

Dokonana kompensata 

aktywa z rezerwą z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

- - - - - 

Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 

dochodowego 

- 5 - -5 5 

Źródło: Emitent 
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W Grupie Kapitałowej nie występują rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego spowodowane 

dodatnimi różnicami przejściowymi, które nie zostały utworzone.  

NOTA 22. POZOSTAŁE REZERWY DŁUGOTERMINOWE 

 

Jako pozostałe rezerwy długoterminowe Grupa wykazuje rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe. 

 

Poniżej przedstawiono zmianę stanu rezerw długoterminowych.  

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Stan na początek okresu 29  - - 

Zwiększenia z tytułu: 7 29 - 

zawiązanie rezerwy na odprawy emerytalne 7 29 - 

Wykorzystanie - - - 

Rozwiązanie 29 - - 

Stan na koniec okresu 7 29 - 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 23. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW 

 

Stan na 31.12.2014 

       Nazwa (firma) 

jednostki, ze 

wskazaniem 

formy prawnej 

Kwota 

kredytu 

wg umowy 

Kwota kredytu 

pozostała do 

spłaty,  

w tym 

  

Warunki 

oprocento-

wania 

Termin 

spłaty 

Zabez-

pieczenia 

Cześć 

krótko

-term. 

Część 

długo-

term. 

  tys. waluta tys. waluta tys. zł tys. zł     
 

mBank S.A. 7 000 PLN 1 793 PLN 1 793 - 
WIBOR O/N 

+ 1,8 p.p. 
30-12-2015 K 

mBank S.A. 7 000 PLN 673 PLN 673 - 
WIBOR O/N 

+ 1,8 p.p. 
30-12-2015 K 

BANCA INTESA 

SANPAOLO SPA 

przedpłata faktur 

550 EUR 320 EUR 1 363 - 

EURIBOR 

3M/365 + 

5,6 p.p. 

30-11-2015 L 

BANCA INTESA 

SANPAOLO SPA 

przedpłata faktur 

664 EUR 344 EUR 1 468 - 

EURIBOR 

3M/365 + 

5,5 p.p. 

31-05-2015 M 

Intesa SanPaolo 1 250 EUR 1 250 EUR 5 328 - 

EURIBOR 

1M/365 + 

5,20 p.p. 

14-07-2015 L 

Banca Popolare Di 

Novara przedpłata 

faktur 

600 EUR 470 EUR 2 003 - 

EURIBOR 

3M/365 + 

5,58 p.p. 

nie-

określony 
N 

Intesa San Paolo 

przedpłata faktur   
1250 EUR 915 EUR 3 900 - 

9,33 p.p. + 

0,5 p.p. 
13-01-2016 L 

RAZEM         16 528 -     
 

Źródło: Emitent 



  

Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  163 
 
 

 

Stan na 31.12.2013 

       Nazwa (firma) 

jednostki, ze 

wskazaniem 

formy prawnej 

Kwota 

kredytu  

wg umowy 

Kwota kredytu 

pozostała do 

spłaty,  

w tym 

 Warunki 

oprocento-

wania 

Termin 

spłaty 

 
Cześć 

krótko

-term. 

Część 

długo-

term. 

Zabez-

pieczenia 

  tys. waluta tys. waluta tys. zł tys. zł       

Alior Bank S.A. 3 542 PLN 1 855 PLN 1 855 - 
WIBOR 1M 

+ 3,00 p.p. 
30-11-2014 F 

Alior Bank S.A. 1 500 PLN 379 PLN 379 - 
WIBOR 3M 

+ 3,00 p.p. 
22-12-2014 G 

BANCA INTESA 

SANPAOLO SPA 
664 EUR 658 EUR 2 731 - 5,73% 31-05-2015 J 

BANCA INTESA 

SANPAOLO SPA 
250 EUR 292 EUR 1 210 - 5,23% 14-07-2014 J 

Alior Bank S.A. 1 000 PLN 750 PLN 750 - 
WIBOR 1M 

+ 2,5 p.p. 
29-08-2014 H 

BANCA INTESA 

SANPAOLO SPA 
2 200 EUR 1 647 EUR 6 832 - 4,976% 31-07-2014 J 

Banca Popolare 

Novara Przedpłata 

Faktur 

750 EUR 750 EUR 3 110 - 5,68% 22-03-2014 I 

Debiti V/Finanziaria 

BMW 
 EUR 24 EUR 100 -    

RAZEM         16 968 -    

Źródło: Emitent 

        

Stan na 31.12.2012 

       Nazwa (firma) 

jednostki, ze 

wskazaniem 

formy prawnej 

Kwota 

kredytu  

wg umowy 

Kwota kredytu 

pozostała do 

spłaty,  

w tym 

 
Warunki 

oprocento-

wania 

Termin 

spłaty 

 
Cześć 

krótko

-term. 

Część 

długo-

term. 

Zabez-

pieczenia 

  tys. zł waluta tys. zł waluta tys. zł tys. zł       

Bank Zachodni 

WBK S.A. 
1 500 PLN 1 284 PLN 1 284 - 

WIBOR 1M 

+ 3,50 p.p. 
09-02-2013 A 

Bank Zachodni 

WBK S.A. 
3 500 PLN 2 236 PLN 1 167 1 069 

WIBOR 1M 

+ 2,75 p.p. 
30-11-2014 B 

PEKAO S.A. 400 PLN 80 PLN 80 - 
WIBOR 1M 

+ 2,50 p.p. 
31-05-2011 C 

Alior Bank S.A. 3 000 PLN 2 250 PLN 1 500 750 
WIBOR 1M 

+ 3,50 p.p. 
30-06-2014 E 

PEKAO S.A. 1 500 PLN 1 090 PLN 1 090 - 
WIBOR 1M 

+ 2,25 p.p. 
31.05-2012 D 

BANCA INTESA 1 000 EUR 736 EUR 3 007 - 4,4630% 31-03-2014 J 
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SANPAOLO SPA 

BANCA INTESA 

SANPAOLO SPA 
2 500 EUR 1 797 EUR 7 347 - 4,4630% 31-12-2014 J 

BANCO 

POPOLARE DI 

NOVARA  

1 000 EUR 816 EUR 3 338 - 5,928% 31-12-2012 J 

pozostałe 

zobowiązania 

wobec banków 

 EUR 1 EUR 5 -    

RAZEM     18 817 1 819    

Źródło: Emitent 

 

Zabezpieczenia spłaty kredytów: 

A. pełnomocnictwo do obciążenia rachunków kredytobiorcy, poręczenie POLFUND do 50% kwoty kredytu 

na cały okres obowiązywania umowy, weksel in blanco, poręczenie wekslowe akcjonariuszy 

kredytobiorcy,   

B. pełnomocnictwo do obciążenia rachunków kredytobiorcy, umowa przelewu wszystkich wierzytelności 

przysługujących kredytobiorcy od odbiorców zaakceptowanych przez bank o łącznej wartości 

miesięcznej minimum 200 tys. zł, poręczenie cywilne akcjonariuszy kredytobiorcy, 

C. weksle własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunków 

bieżących prowadzonych w banku, 

D. weksle własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunków 

bieżących prowadzonych w banku, 

E. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego oraz innych rachunków kredytobiorcy w banku, przelew 

wierzytelności (cesja cicha) od 32 dłużników zaakceptowanych przez bank (wpływ na rachunek 

cesyjny), 

F. pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych kredytobiorcy prowadzonych w 

banku, poręczenie wg prawa cywilnego p. Adama Stańczak, Szymona Pikula, Marcina Skrzypiec, 

niepotwierdzona cesja należności od wymienionych dłużników, 

G. pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych kredytobiorcy prowadzonych w 

banku, gwarancja udzielona przez BGK w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis w 

wysokości 900 tys. zł zabezpieczona wekslem in blanco - okres gwarancji 15 m-cy, 

H. pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych kredytobiorcy prowadzonych w 

banku, gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do wysokości 60% przyznanej kwoty 

kredytu, tj. do 600 tys. zł na okres do 28.11.2014r. 

I. gwarancja udzielona przez UNIONFIDI S.C. (spółka prawa włoskiego) do wysokości 50% przyznanej 

kwoty kredytu; blokada środków na rachunku powierniczym jednostki, 

J. gwarancja udzielona przez EUROFIDI S.C. (spółka prawa włoskiego), 

K. cesja wierzytelności pieniężnych Jednostki dominującej na rzecz Banku, cesja należności z umowy 

mFactoringu, 

L. gwarancja udzielona przez  Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. do wysokości 60% 

przyznanej kwoty kredytu, 

M. cesja wierzytelności, 

N. list patronacki Jednostki dominującej zobowiązującej się do pokrycia 100% kwoty wymagalnej przez 

Bank w przypadku niewypłacalności jednostki zależnej Trade S.p.A. 
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NOTA 23.1. STRUKTURA WIEKOWANIA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW WEDŁUG DATY 

ZAPADALNOŚCI 

 

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Krótkoterminowe do roku 16 528 16 968 18 817 

Długoterminowe - - 1 819 

    od 1 do 3 lat - - 1 819 

Zobowiązania z tytułu kredytów, razem 16 528 16 968 20 636 

Źródło: Emitent 
 

NOTA 24. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE  
 

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Zobowiązania z tyt. faktoringu 808 512 - 

Leasing finansowy 1 650 1 390 1 059 

Pozostałe zobowiązania finansowe, razem 2 457 1 902 1 059 

z tego        

    długoterminowe 1 263 776 603 

    krótkoterminowe 1 195 1 126 456 

Źródło: Emitent 
 

Na podstawie umów leasingu finansowego Grupa kapitałowa użytkuje głównie środki transportu oraz 

wyposażenie biura. Średni okres zawartych umów leasingu wynosi od 3 do 5 lata. W prezentowanych okresach 

wartość godziwa zobowiązań z tytułu leasingu finansowego nie różni się istotnie od wartości bilansowej. 
 

 

Minimalne raty leasingowe 

Wartość bieżąca minimalnych rat 

leasingowych 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Zobowiązania z tytułu leasingu 

finansowego, płatne  

w okresie: 

      

Do jednego roku 518 820 337 387 837 322 

Od jednego roku do pięciu lat 

włącznie 
1 351 790 1 006 1 263 553 737 

Razem: 1 869 1 610 1 343 1 650 1 390 1 059 

Minus: koszty odsetkowe do 

poniesienia w kolejnych okresach 
219 220 284 - - - 

Wartość bieżąca minimalnych rat 

leasingowych  
1 650 1 390 1 059 1 650 1 390 1 059 

Długoterminowe zobowiązania z 

tytułu leasingu (płatne w okresie 

powyżej 12 m-cy)  

- - - 1 263 776 603 

Krótkoterminowe zobowiązania z 

tytułu leasingu (płatne w okresie do 

12 m-cy)  

- - - 387 614 456 

Źródło: Emitent 
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Poniżej przedstawiono wysokość opłat z tytułu umów leasingu operacyjnego poniesionych  

w prezentowanych okresach: 

  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Minimalne opłaty leasingowe z tytułu leasingu 
operacyjnego ujęte w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów 

282 182 - 

Na podstawie umów leasingu operacyjnego jednostki z Grupy użytkują głównie środki transportu. 

Na dzień 31.12.2014 wartość bieżąca przyszłych płatności z tytułu leasingu operacyjnego, w okresie 
niepodlegającym wypowiedzeniu w podziale na terminy płatności wynosiła: 
- płatności w kolejnym roku obrotowym     - 311 tys. zł, 
- płatności w okresie do 1 do 5 lat   - 441 tys. zł. 
 

NOTA 25. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 

 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi przedstawione są w nocie 52. 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, z tego    

terminowe 22 031 24 337 19 422 

  przeterminowane 4 906 546 1 777 

     do 6 miesięcy 4 913 482 1 144 

     od 6 do 12 miesięcy 1 5 604 

     powyżej 12 miesięcy -8 60 29 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, razem 26 937 24 884 21 199 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 26. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  

 

 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Zobowiązania wobec akcjonariuszy 2 197 865 

Zobowiązania publiczno-prawne, z wyłączeniem podatku dochodowego 2 270 4 132 6 971 

Zobowiązania z tyt. podwyższenia kapitału   -  - 10 912 

Zobowiązania z tyt. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  - 75 - 

Zobowiązania inne 87 130 1 279 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem rezerw, 

razem 
2 358 4 534 20 028 

Źródło: Emitent 

 

Jako zobowiązanie z tytułu podwyższenia kapitału Spółka wykazała zobowiązanie do podwyższenia kapitału 

własnego w związku z podjęciem uchwały w dniu 28 grudnia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisje 4 782 559 akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, realizując w ten 

sposób postanowienia Warunkowej Umowy Sprzedaży akcji Trade S.p.A. 
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NOTA 27. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZNYCH 

 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 3 098 3 259 1 853 

Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 99 113 166 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych, razem 3 197 3 372 2 019 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 28. POZOSTAŁE REZERWY KRÓTKOTERMINOWE 

  

 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Stan na początek okresu  178 308 93 

Zwiększenia z tytułu: 252 178 299 

    badanie i przygotowanie sprawozdań finansowych 66 62 20 

    premie 40 57 220 

    inne 146 60 58 

Wykorzystanie z tytułu: 128 308 77 

    badanie i przygotowanie sprawozdań finansowych 62 28 45 

    premie - 220 - 

    inne 66 60 64 

Rozwiązanie z tytułu: 50 - - 

Stan na koniec okresu 252 178 315 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 29. ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI KLASYFIKOWANYMI,  

JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA 

 

W okresie bieżącym oraz w okresach porównywalnych Grupa nie rozpoznawała zobowiązań związanych  

z aktywami przeznaczonymi do zbycia lub związanych z działalnością zaniechaną.  

 

NOTA 30. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

 

Umowy leasingu zabezpieczone są wekslami własnymi in blanco, które mogą być wypełnione do kwoty 

aktualnego zobowiązania Spółki, łącznie z odsetkami. Ponadto, w okresach porównywalnych wekslami własnymi 

in blanco zabezpieczone były umowy kredytowe. Wartość zobowiązań zabezpieczonych wekslami własnymi in 

blanco przedstawia tabela poniżej. 

 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 

Weksle własne in blanco 1 650 2 281 2 281 

Źródło: Emitent 

 

Inne zobowiązania warunkowe nie wystąpiły w żadnym z prezentowanych okresów.  

 

NOTA 31. ROZLICZENIA PODATKOWE 

 

Obecnie w Polsce można wyróżnić 13 rodzajów podatków: 
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 podatki bezpośrednie: 

o podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), 

o podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), 

o podatek od spadków i darowizn, 

o podatek od czynności cywilnoprawnych, 

o podatek rolny, 

o podatek leśny, 

o podatek od nieruchomości, 

o podatek od środków transportowych, 

o podatek tonażowy, 

o podatek od wydobycia niektórych kopalin. 

 Podatki pośrednie: 

o podatek od towarów i usług (VAT), 

o podatek akcyzowy, 

o podatek od gier. 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są wszelkie osoby prawne, a także spółki kapitałowe w 

organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne. Podmiotami tego podatku mogą być też jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (np. partnerskich, 

komandytowych). 

 

Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przez osobę prawną dochód (przychód pomniejszony o koszty jego 

uzyskania) w danym roku podatkowym, z możliwością dokonania pewnych odliczeń. 

Stawka podatku od osób prawnych od 2004 roku wynosi 19%. Przepisy przewidują też stawkę 50% sankcyjną w 

przypadku zaniżenia przez podmioty powiązane wysokości zobowiązania podatkowego. Rozliczenie podatku 

następuje po zakończeniu roku podatkowego.  

 

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom w Polsce (na przykład sprawy 

celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do 

nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje 

występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, 

co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy 

organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. 

Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o 

bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres 

pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku.  

 

System podatkowy włoski przewiduje 3 kategorie podatków: 

 bezpośrednie:  

o dochodowy od osób fizycznych „IRPEF” i prawnych „IRES”,  

o regionalny od działalności gospodarczej „IRAP”. 

 Pośrednie:  

o VAT – IVA, 

 Komunalny:  

o podatek od nieruchomości – IMU. 
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Podatek dochodowy od spółek (IRES) (Imposta sul reddito delle società).  

Podatek IRES jest podatkiem proporcjonalnym uzależnionym od wysokości dochodów, któremu podlegają: 

 

 spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na 

terenie Włoch, 

 podmioty prawa publicznego i prywatnego z siedzibą na terenie Włoch, których wyłącznym celem jest 

działalność gospodarcza, 

 podmioty prawa publicznego i prywatnego z siedzibą na terenie Włoch, nie mające na celu wyłącznie 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

 przedsiębiorstwa i wszelkiego rodzaju podmioty prawne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą 

poza terenem Włoch 

Od stycznia 2008 r. stawka podatku dochodowego od spółek IRES została zredukowana o 5,5 punktu - z 33% do 

27,5% od dochodu netto.   

 

Dochód z działalności spółek tworzą: 

 zyski ze sprzedaży towarów i usług spółek, 

 zyski ze sprzedaży materiałów do produkcji i półproduktów spółki, 

 należności ze sprzedaży akcji lub udziałów spółki, 

 należności ze sprzedaży innych niż akcje inwestycji finansowych spółki, 

 należności ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez spółkę, 

 odszkodowania za szkodę na majątku spółki uzyskane również od ubezpieczycieli, 

 wszelkie należności w pieniądzu lub naturze wynikające z umów. 

 

Podatek regionalny od działalności gospodarczej (IRAP- imposta regionale sulle attività produttive).  

 

Podstawą obliczenia tego podatku są dochody przedsiębiorcy pomniejszone o całkowite koszty zatrudnienia osób 

przyjętych do pracy w ramach umowy szkolenia (contratto di formazione) oraz obowiązkowe świadczenia dla 

pracowników w ramach umowy o pracę. Stopa podatkowa podatku IRAP może być zróżnicowana w zależności 

od charakteru działalności gospodarczej oraz ze względu na kategorie podatników. Podatnikami są wszystkie 

podmioty, które uzyskują dochody z produkcji lub usług. Podstawą opodatkowania jest wartość produkcji netto 

uzyskiwanej z działalności na terenie regionu. Wartość produkcji jest ustalana odrębnie dla każdego rodzaju 

podmiotu i w oparciu o kryteria ustalone w przepisach. Na podstawie ustawy budżetowej z 2007 r. została 

zredukowana stopa procentowa podatku IRAP z 4,25% do 3,9%; władze lokalne mogą ją obniżyć lub zwiększyć  

o 1%. 

 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 

 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 257 157 628 

Źródło: Emitent 

 

Wyliczenie bieżącego obciążenia podatkiem dochodowym wyniku finansowego w okresie przedstawia nota 43.1.  
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

NOTA 32. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 

 

 1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012  

Przychody ze sprzedaży, z tego: 179 797 170 505 150 052 

merchandising 86 343 83 974 59 302 

field marketing 67 557 53 963 38 814 

outsourcing sił sprzedaży 18 257 22 664 18 424 

marketing bezpośredni - -81 30 370 

badania marketingowe 7 081 9 840 491 

kontrolingu i koordynacja pracy personelu 703 - 2 320 

pozostałe usługi  - 145 331 

przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - 34 3 

wyłączenia konsolidacyjne - 144 - - 

Przychody netto ze sprzedaży, razem 179 797 170 539 150 055 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 33. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  

 

 
1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Amortyzacja  936 861 457 

Zużycie surowców i materiałów 1 837 2 253 2 460 

Usługi obce  129 476 120 402 124 255 

Koszty świadczeń pracowniczych  33 223 31 321 12 417 

Pozostałe koszty rodzajowe 2 710 3 081 1 052 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 34 3 

Koszty według rodzajów, razem 168 181 157 951 140 645 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 34. KOSZTY AMORTYZACJI 

 

 1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych  707 828 375 

Amortyzacja wartości niematerialnych  229 33 82 

Koszty amortyzacji, razem 936 861 457 

Źródło: Emitent 
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NOTA 35. KOSZTY USŁUG OBCYCH 

 

 
1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

usługi podwykonawstwa 110 589 101 802 75 142 

usługi najmu i dzierżawy 2 685 2 787 547 

usługi transportowe 3 562 2 382 233 

usługi księgowe i prawne 3 430 4 127 1 610 

usługi internetowe, informatyczne, domeny 989 488 550 

usługi pozostałe 8 221 8 816 46 338 

Koszty usług obcych, razem 129 476 120 402 124 255 

Źródło: Emitent 
 

NOTA 36. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 
 

 1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Wynagrodzenia (w tym rezerwy) 27 519 25 719 10 874 

Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 5 663 5 494 1 341 

Pozostałe świadczenia pracownicze 41 108 203 

Razem koszty świadczeń, z tego: 33 223 31 321 12 417 

Źródło: Emitent 
 

Przeciętne zatrudnienie (w osobach) 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Pracownicy fizyczni 20 54 63 

Pracownicy umysłowi 53 59 65 

Razem 73 113 128 

Źródło: Emitent 
 

W tabeli powyżej zaprezentowane przeciętne zatrudnienie osób pracujących na podstawie umowy o pracę. 

Spółka w prezentowanych okresach zatrudniała również osoby na podstawie umów zlecenie oraz w przypadku 

Włoch na podstawie umów "na żądanie". Średnie zatrudnienie osób na podstawie umów tego typu wynosiło w 

2014 roku 1186 osób, w 2013 roku 1264 osoby, a w 2012 roku - 973 osoby. 

  

NOTA 37. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE 

 

 1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Utrzymanie samochodów służbowych 907 691 113 

Ubezpieczenia 88 90 73 

Ogłoszenia 51 57 43 

Reprezentacja 88 103 28 

Podatki i opłaty 184 600 110 

Pozostałe 1 391 1 540 690 

Pozostałe koszty rodzajowe, razem 2 710 3 081 1 057 

Źródło: Emitent 
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NOTA 38. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 

 

 

1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - 14 3 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 57 350 - 

Otrzymane odszkodowania i kary 35 - - 

Inne 331 536 13 

Pozostałe przychody operacyjne, razem 423 901 16 

Źródło: Emitent 

  

NOTA 39. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 

 

 

1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 1 247 - 

Zawiązane rezerwy, z tytułów: - 29 - 

  Pozostałe - 29 - 

Zawiązanie odpisów aktualizujących wartości aktywów, z 

tego: 
220 662 352 

  odpisy aktualizujące wartość należności  220 426 352 

  odpisy aktualizujące wartość zapasów  - 236 - 

Spisane należności 210 528 - 

Przekazanie oraz likwidacja ŚT w leasingu 268 - - 

Kary, grzywny, odszkodowania 455 - - 

Inne 158 684 133 

Pozostałe koszty operacyjne, razem 1 311 2 151 485 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 40. ODPIS AKTUALIZUJĄCY WARTOŚĆ FIRMY 

 

 

1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Odpis aktualizujący wartość firmy Gruppo Trade Service-

Polska Sp. z o.o. 
- 4 471 - 

Źródło: Emitent 

 

Jednostka dominująca utworzyła w 2013 roku odpis aktualizujący wartość firmy rozpoznaną przy rozliczeniu 

nabycia Gruppo Trade Service-Polska Sp. z o.o., na podstawie przeprowadzonego testu na utratę wartości. 

Główne założenia przeprowadzonych testów na koniec 2014 roku zostały opisane w nocie 8. 
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NOTA 41. PRZYCHODY FINANSOWE 

 

 

1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Przychody z tytułu odsetek bankowych 6 5 3 

Przychody z tytułu odsetek od innych należności 16 21 305 

Zysk ze sprzedaży jednostek zależnych - 85 - 

Dodatnie różnice kursowe 76 1 144 

Przychody finansowe, razem 98 113 452 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 42. KOSZTY FINANSOWE 

 

 

 

1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Koszty z tytułu odsetek bankowych 878 798 728 

Koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego 140 313 209 

Zawiązanie odpisów aktualizujących wartość wyceny 68 118 - 

Strata ze zbycia inwestycji - 97 - 

Ujemne różnice kursowe 4 11 3 

Koszty finansowe, razem 1 090 1 337 940 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 43. OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO PODATKIEM DOCHODOWYM 

 

 

1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego 3 241 3 699 1 996 

Odroczony podatek dochodowy związany z powstaniem i 

odwróceniem się różnic przejściowych 
-108 27 -178 

Obciążenie podatkowe wykazane w wyniku finansowym, 

razem 
3 133 3 726 1 818 

Źródło: Emitent 

 

Dla spółek prawa polskiego część bieżąca podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% 

(CIT) we wszystkich prezentowanych okresach. Dla spółek prawa włoskiego część bieżąca podatku 

dochodowego ustalona została według stawki równej 27,5% (IRES) oraz 3,5% (IRAP) we wszystkich 

prezentowanych okresach. 
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NOTA 43.1. UZGODNIENIE EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKOWEJ 

 

 

1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem 9 736 5 643 8 453 

Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej 

w Polsce, wynoszącej 19% (2011-2013) 
1 850 1 072 1 606 

Efekt opodatkowania spółek prawa włoskiego 1 250 1 778 323 

Odpis wartości firmy - 850 - 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 33 93 -  

Przychody niebędące podstawą do opodatkowania - -67 -  

Pozostałe - -  -111 

Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 

32,2 % (2013*: 66%, 2012: 21,5 %) 
3 133 3 726 1 818 

Podatek dochodowy ujęty w sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów 
3 133 3 726 1 818 

* efektywna stopa podatkowa obliczona bez uwzględnienia odpisu aktualizującego wartość firmy utworzonego  

w 2013 roku wyniosła 45 %. 

Źródło: Emitent 

 

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH 

 

NOTA 44. WYJAŚNIENIE DO WYBRANYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH 

 

Poniżej przedstawiono wyjaśnienie do wybranych pozycji wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu  

z przepływów pieniężnych. 
 

Uzgodnienie wyniku brutto wykazanego w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Wynik brutto wykazany w sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów 
9 736 5 643 8 453 

Wynik przypadający udziałowcom niekontrolującym - - 16 

Wynik brutto wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu 

z przepływów pieniężnych 
9 736 5 643 8 469 

Źródło: Emitent 
 

Inne korekty 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

odpis aktualizujący wartość firmy - 4 471 -  

likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych 211 - 253 

korekta błędu podstawowego - - 19 

pozostałe 326 - - 

Inne korekty wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z 

przepływów pieniężnych 
537 4 471 272 

 Źródło: Emitent 
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Poniżej przedstawiono przepływy z tytułu odsetek z podziałem na poszczególne rodzaje działalności. 

 

1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Działalność operacyjna - - - 

Działalność inwestycyjna    

   Wpływy - 5 308 

       Odsetki z aktywów finansowych - 5 308 

   Wydatki - - - 

Działalność finansowa    

   Wpływy - - - 

   Wydatki 930 914 854 

       Odsetki 930 914 854 

 

W okresach sprawozdawczych Jednostka dominująca nie wypłacała dywidendy oraz nie otrzymywała dywidend 

od jednostek innych niż jednostki zależne.  

 

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

NOTA 45. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ 

 

Zysk netto przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadający na 

zwykłych akcjonariuszy Jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych 

występujących w ciągu okresu.  

 

 

1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Zysk (strata) netto przypadający na Jednostkę dominującą w okresie  

z działalności kontynuowanej  
1 105 1 917 6 636 

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych  58 630 265 58 630 265 53 756 285 

Zysk netto na jedna akcję zwykłą (zł) 0,02 0,03 0,12 

Źródło: Emitent 

 

W 2014 roku, jak i w okresach porównywalnych, rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy zwykłemu zyskowi 

na jedną akcję. 

 

NOTA 46. WYPŁATA DYWIDENDY 

W latach 2012-2014 Emitent nie wypłacał dywidendy. 

 

NOTA 47. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 

 

W wyniku oceny rentowności zleceń na podstawie planowanej marży brutto na projekcie z końcem 2012 roku 

Grupa zakończyła działalność w segmencie marketingu bezpośredniego. Przychody operacyjne z tego segmentu 

wyniosły w 2012 roku 30 370 tys. zł. Zarząd Grupy nie zidentyfikował odrębnych aktywów i zobowiązań na koniec 

2012 roku przypisanych do segmentu marketingu bezpośredniego. 
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NOTA 48. CEL I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM 

 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta jednostka dominująca oraz jednostki zależne, należą 

kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego i dzierżawy z opcją zakupu, środki pieniężne i lokaty 

krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na 

działalność Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. 

 

Zasadą stosowaną przez Grupę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu 

instrumentami finansowymi. 

 

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko stopy procentowej, 

ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarządy poszczególnych spółek Grupy 

Kapitałowej weryfikują i uzgadniają zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały 

w skrócie omówione poniżej. Grupa monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych 

przez nią instrumentów finansowych.  

 

NOTA 49.1. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ 

 

Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych 

zobowiązań finansowych. 

Wszystkie formy finansowania działalności są oparte o zmienną stopę procentową bazującą na stawce WIBOR. 

Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach poniżej 

jednego roku.  

Grupa na bieżąco monitoruje sytuację związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi bezpośredni 

wpływ na rynek stóp procentowych w kraju. 

 

Ryzyko stopy procentowej – wrażliwość na zmiany 

 

Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto oraz kapitału własnego na racjonalnie możliwe 

zmiany stóp procentowych przy założeniu niezmienności innych czynników (w związku z zobowiązaniami 

o zmiennej stopie procentowej). Potencjalną zmianę stóp procentowych założono na poziomie 1 punktu 

procentowego. 

 

 

Zwiększenie/ 

zmniejszenie o punkty 

procentowe 

Wpływ na wynik 

finansowy brutto 

Wpływ na kapitał 

własny 

Rok zakończony dnia 31.12.2014 +/- 1% +/- 177 +/- 143 

Rok zakończony dnia 31.12.2013 +/- 1% -/+ 203 -/+ 164 

Rok zakończony dnia 31.12.2012 +/- 1% -/+143 -/+ 116 

 

Wrażliwość Grupy Kapitałowej na ryzyko stóp procentowych wynika przede wszystkim z zaciągniętych instrumentów 

dłużnych o zmiennym oprocentowaniu, tj. kredytów na finansowanie działalności bieżącej oraz inwestycyjnej 

oprocentowanych według stawki WIBOR plus marża banku lub EURIBOR plus marża banku.  
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NOTA 49.2. RYZYKO WALUTOWE 

 

Grupa jest narażona w niewielkim stopniu na ryzyko zmiany kursów walut z uwagi na fakt, iż przychody i koszty 

spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej generowane są w znacznej większości w walucie funkcjonalnej (dla 

spółek polskich - PLN, dla spółek włoskich – EUR). Sytuacja taka powoduje, że nie ma konieczności stosowania 

narzędzi służących zabezpieczeniu przed ryzykiem zmiany kursów walut.   

 

NOTA 49.3. RYZYKO KREDYTOWE 

 

Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. Wszyscy klienci, 

którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki 

bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest 

nieznaczne. 

W odniesieniu do innych aktywów finansowych Grupy, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, aktywa 

finansowe dostępne do sprzedaży, ryzyko kredytowe Grupy powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty 

przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych 

instrumentów. 

Analizę należności jako najistotniejszej kategorii aktywów narażonych na ryzyko kredytowe, pod kątem zalegania 

oraz strukturę wiekową należności zaległych przedstawiono w nocie 13 sprawozdania. 

W Grupie nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. 

 

NOTA 49.4.RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ 

 

Kierownictwo Grupy monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania 

płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów 

finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne 

z działalności operacyjnej. 

 

Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez 

korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, kredyty bankowe, 

faktoring oraz umowy leasingu. 

 

Tabela poniżej przedstawia analizę zobowiązań finansowych Grupy według dat zapadalności na podstawie 

umownych niezdyskontowanych płatności. 

 

Stan na 31.12.2014 

 
Do 1 roku 

Od 1 roku  

do 3 lat 
Razem 

Oprocentowane pożyczki i kredyty bankowe 16 528 - 16 528 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 26 863 - 26 863 

Leasing  387 1 263 1 650 

Zobowiązania z tytułu faktoringu 808 - 808 

Razem 44 586 1 263 45 848 

Źródło: Emitent 
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Stan na 31.12.2013 

 
Do 1 roku 

Od 1 roku  

do 3 lat 
Razem 

Oprocentowane pożyczki i kredyty bankowe 16 968 - 16 968 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 24 884 - 24 884 

Leasing  614 776 1 390 

Zobowiązania z tytułu faktoringu 512 - 512 

Razem 44 103 1 552 45 655 

Źródło: Emitent 

 

Stan na 31.12.2012 

 
Do 1 roku 

Od 1 roku  

do 3 lat 
Razem 

Oprocentowane pożyczki i kredyty bankowe 18 817 1 819 20 636 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 21 199 - 21 199 

Leasing  456 603 1 059 

Razem 40 472 2 423 42 895 

Źródło: Emitent 
 

 

NOTA 49. INSTRUMENTY FINANSOWE 
 

Wartość bilansowa i wartość godziwa klas instrumentów finansowych. 

  Kategoria Wartość bilansowa Wartość godziwa 

  

zgodnie z 

MSR 39 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Aktywa finansowe 
 

      Należności z tytułu 

dostaw i usług  
PiN 58 699 51 814 49 502 58 699 51 814 49 502 

Pozostałe należności PiN 241 781 296 241 781 296 

Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty 
WGPW 2 553 2 461 1 431 2 553 2 461 1 431 

Zobowiązania 

finansowe        

Oprocentowane 

kredyty bankowe i 

pożyczki 

PZFwgZK 16 528 16 968 20 636 16 528 16 968 20 636 

Zobowiązania z tyt. 

leasingu 

finansowego 

PZFwgZK 2 457 1 902 1 059 2 457 1 902 1 059 

Zobowiązania z 

tytułu dostaw i usług  
PZFwgZK 26 937 24 884 21 199 26 937 24 884 21 199 

Pozostałe 

zobowiązania 
PZFwgZK 5 813 8 085 22 675 5 813 8 085 22 675 

Źródło: Emitent 
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Użyte skróty: 

PiN   – Pożyczki i należności, 

PZFwgZK  – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, 

WGPW   – Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

 

Wartość godziwa instrumentów finansowych, jakie Grupa Kapitałowa posiadała na dzień 31 grudnia 2012 roku, 

31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2014 roku, nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanej w sprawozdaniach 

finansowych za poszczególne lata z następujących powodów: 

 w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny, 

 instrumenty te dotyczą transakcji zawieranych na warunkach rynkowych, 

 w odniesieniu do udziałów i akcji niebędących przedmiotem obrotu na aktywnych rynkach, ich wartość 

bilansowa ustalona jest z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości, tam, gdzie było to konieczne 

i stanowi przybliżenie wartości godziwej. 
 

Wartość godziwa kredytów, zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zobowiązań z tytułu leasingu finansowego równa 

jest wartości przyszłych przepływów zdyskontowanych bieżącą rynkową stopą procentową. 
 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 2014 roku Grupa nie posiadała instrumentów 

finansowych wycenionych w wartości godziwej. 
 

Struktura walutowa instrumentów finansowych 

 Waluta 
Wartość bilansowa 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Aktywa finansowe 

    
Należności z tytułu dostaw i usług  

PLN 19 782 16 223 15 850 

EUR 38 917 35 591 33 652 

Pozostałe należności 
PLN 179 896 270 237 

EUR 60 661 511 59 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
PLN 1 728 2 233 1 348 

EUR 825 228 83 

Razem   61 493 51 229 37 089 

 

Zobowiązania finansowe Waluta 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Oprocentowane kredyty bankowe  
PLN 2 466 2 984 6 940 

EUR 14 062 13 983 13 696 

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego oraz z 

tytułu faktoringu 

PLN 2 384 1 902 1 059 

EUR 73 - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
PLN 9 352 10 453 8 651 

EUR 17 585 14 430 12 548 

Pozostałe zobowiązania 
PLN 2 978 2 098 15 672 

EUR 2 835 5 987 7 003 

Razem 
 

51 735 51 838 65 570 

Źródło: Emitent 

 

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów  

w podziale na kategorie instrumentów finansowych 
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Rok zakończony dnia  31.12.2014 

    

AKTYWA FINANSOWE 

Kategoria 

zgodnie z 

MSR 39 

Przychody/ 

(koszty) z 

tytułu 

odsetek 

Zyski/(straty) 

z tytułu 

różnic 

kursowych 

Rozwiąz./(utworz.) 

odpisów aktual. 
Razem 

Należności z tytułu dostaw i 

usług  
PiN 16 76 -204 -112 

Pozostałe należności PiN - - - - 

Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty 
WGPW - - - - 

Razem 
 

16 76 -204 -112 

Źródło: Emitent 

 

     

      

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

Kategoria 

zgodnie z 

MSR 39 

Przychody/ 

(koszty) z 

tytułu 

odsetek 

Zyski/(straty) 

z tytułu 

różnic 

kursowych 

Rozwiąz./(utworz.) 

odpisów aktual. 
Razem 

Oprocentowane kredyty 

bankowe i pożyczki 
PZFwgZK -878 - - -878 

Zobowiązania z tyt. leasingu 

finansowego 
PZFwgZK -140 - - -140 

Zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług  
PZFwgZK - -4 - -4 

Pozostałe zobowiązania PZFwgZK - - - - 

Razem 
 

-1 018 -4 - -1 022 

Źródło: Emitent 

 

 

Rok zakończony dnia  31.12.2013 

    

AKTYWA FINANSOWE 

Kategoria 

zgodnie z 

MSR 39 

Przychody/ 

(koszty) z 

tytułu 

odsetek 

Zyski/(straty) 

z tytułu 

różnic 

kursowych 

Rozwiąz./(utworz.) 

odpisów aktual. 
Razem 

Należności z tytułu dostaw i 

usług  
PiN 21 1 -12 10 

Pozostałe należności PiN - - -39 -39 

Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty 
WGPW - - - - 

Razem 
 

21 1 -51 -30 

Źródło: Emitent 
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ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

Kategoria 

zgodnie z 

MSR 39 

Przychody/ 

(koszty) z 

tytułu 

odsetek 

Zyski/(straty) 

z tytułu 

różnic 

kursowych 

Rozwiąz./(utworz.) 

odpisów aktual. 
Razem 

Oprocentowane kredyty 

bankowe i pożyczki 
PZFwgZK -798 - - -798 

Zobowiązania z tyt. leasingu 

finansowego 
PZFwgZK -313 - - -313 

Zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług  
PZFwgZK - -11 - -11 

Pozostałe zobowiązania PZFwgZK - - - - 

Razem 
 

-1 111 -11 - -1 122 

Źródło: Emitent 
 

     Rok zakończony dnia  31.12.2012 

    

AKTYWA FINANSOWE 

Kategoria 

zgodnie z 

MSR 39 

Przychody/ 

(koszty) z 

tytułu 

odsetek 

Zyski/(straty) 

z tytułu 

różnic 

kursowych 

Rozwiąz./(utworz.) 

odpisów aktual. 
Razem 

Należności z tytułu dostaw i 

usług  
PiN 305 144 -351 98 

Pozostałe należności PiN - - - - 

Środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty 
WGPW - - - - 

Razem 
 

305 144 -351 98 

Źródło: Emitent 

     

      

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

Kategoria 

zgodnie z 

MSR 39 

Przychody/ 

(koszty) z 

tytułu 

odsetek 

Zyski/(straty) 

z tytułu 

różnic 

kursowych 

Rozwiąz./(utworz.) 

odpisów aktual. 
Razem 

Oprocentowane kredyty 

bankowe i pożyczki 
PZFwgZK -728 -  - -728 

Zobowiązania z tyt. leasingu 

finansowego 
PZFwgZK -209 - - -209 

Zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług  
PZFwgZK - -2 - -2 

Pozostałe zobowiązania PZFwgZK - - - - 

Razem 
 

-938 -2 - -939 

Źródło: Emitent 
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NOTA 50. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM 

 

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych 

wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Spółki i zwiększały wartość dla jej 

akcjonariuszy.  

 

Grupa zarządza strukturą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany.  

W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa może zmienić wypłatę dywidendy dla 

akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitować nowe akcje. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 

2012 roku, 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2014 roku nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad 

i procesów obowiązujących w tym obszarze.  

 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Oprocentowane kredyty i pożyczki 16 528 16 968 20 636 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 32 749 32 968 43 874 

Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty -2 553 -2 461 -1 431 

Zadłużenie netto 46 724 47 475 63 080 

Kapitał własny 82 826 75 602 62 589 

Kapitał i zadłużenie netto 129 551 123 077 128 653 

Wskaźnik dźwigni 36% 39% 49% 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 51. PONIESIONE ORAZ PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE  

 

Poniższa tabela przedstawia poniesione nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe, w tym 

poniesione nakłady na ochronę środowiska naturalnego.  

Poniesione nakłady inwestycyjne 
1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

  - w tym na ochronę środowiska  - - - 

Zakup wartości niematerialnych i prawnych - 2 981 

Zakupy środków trwałych 1 290 1 437 975 

Razem inwestycje w niefinansowe aktywa trwałe - 1 439 1 956 

Razem inwestycje w finansowe aktywa trwałe* - - 9 622 

Razem nakłady inwestycyjne 1 290 1 439 1 956 

Źródło: Emitent 

 

* pozycja obejmuje wydatki na nabycie udziałów/akcji jednostek zależnych, szczegóły transakcji zostały 

omówione w nocie 5.1. 

 

W okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego Grupa nie planuje poniesienia nakładów 

inwestycyjnych.  
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NOTA 52. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

 

 
Rok 2014   

 

 

Jednostki 

zależne 

Jednostka 

współzależne 

Jednostki 

stowarzyszone 

Pozostałe 

jednostki 

powiązane 

Kluczowe 

kierownictwo 

Sprzedaż usług 139 - - - - 

Zakup usług  - - - - 

Należności z tyt. dostaw 10 - - - - 

Zobowiązania z tyt. dostaw 958 - - - - 

Źródło: Emitent      

 
Rok 2013   

 

 

Jednostki 

zależne 

Jednostka 

współzależne 

Jednostki 

stowarzyszone 

Pozostałe 

jednostki 

powiązane 

Kluczowe 

kierownictwo 

Sprzedaż usług 129 - - - - 

Zakup usług  - - - - 

Należności z tyt. dostaw 17 - - - - 

Zobowiązania z tyt. dostaw 2 920 - - - 38 

Źródło: Emitent      

 
Rok 2012   

 

 

Jednostki 

zależne 

Jednostka 

współzależne 

Jednostki 

stowarzyszone 

Pozostałe 

jednostki 

powiązane 

Kluczowe 

kierownictwo 

Sprzedaż usług 90 - - 13 131 - 

Zakup usług  - - 1 373 - 

Należności z tyt. dostaw 33 - - - - 

Zobowiązania z tyt. dostaw 2 782 - - - - 

Źródło: Emitent 

 

Powyższe kwoty stanowią wartość transakcji sprzedaży i zakupu oraz nierozliczonych sald należności  

i zobowiązań wobec jednostek powiązanych. 

Salda nierozliczonych pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi na dzień bilansowy 

Na dzień 31.12.2012r., 31.12.2013r. oraz 31.12.2014r. nie istniały salda nierozliczonych pożyczek pomiędzy 

jednostkami powiązanymi. 

 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi  

Sprzedaż na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są według cen rynkowych. Zaległe 

zobowiązania na koniec okresu są nieoprocentowane i rozliczane gotówkowo lub bezgotówkowo. Grupa nie 

nalicza odsetek od podmiotów powiązanych z tytułu opóźnień w zapłacie. Zobowiązania wobec podmiotów 

powiązanych nie zostały objęte żadnymi gwarancjami udzielonymi lub otrzymanymi. Nie są one także 

zabezpieczone w innych formach.  
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W latach 2012-2014 Grupa nie utworzyła żadnego odpisu na należności wątpliwe dotyczące kwot należności 

od podmiotów powiązanych. Jednostka dominująca nie poniosła w ciągu prezentowanego okresu kosztów 

dotyczących należności nieściągalnych lub wątpliwych należnych od podmiotów powiązanych. 

 

Jednostki zależne  

Jako jednostki zależne Emitent identyfikuje następujące podmioty:- Gruppo Trade Service Polska spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością; 

- GreyMatters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

- New Line Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

- Trade S.p.A. 

- Promotion Intrade S.r.l. 

- MDC - Shelf & Display Monitoring Sp. z o.o. 

Transakcje sprzedaży i zakupu oraz nierozliczone salda należności i zobowiązań wobec jednostek zależnych 

zostały wyłączone na etapie konsolidacji sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Emitenta. 

Charakter oraz okres powiązania z jednostkami zależnymi zostały przedstawione w nocie 5 oraz nocie 5.1 

Historycznych informacji finansowych.  

Jednostki współzależne oraz jednostki stowarzyszone  

W okresach sprawozdawczych Emitent nie posiadał jednostek współzależnych oraz stowarzyszonych. 

Pozostałe jednostki powiązane  

Jako pozostałe jednostki powiązane Jednostka dominująca uznaje następujące jednostki, nad którymi osoby z 

kluczowego kierownictwa Jednostki dominującej sprawowały kontrolę: 

 

 - Call2Action S.A. – sposób powiązania: 

a) poprzez osobę Pana Szymona Pikula w okresie od stycznia 2012 roku do września 2012 roku. Pan Szymon 

Pikula będąc Prezesem Zarządu spółki Call2Action S.A. pełnił jednocześnie funkcję członka Zarządu Emitenta 

(powiązanie istniało w okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2012 roku) oraz funkcję członka Rady 

Nadzorczej Emitenta (powiązanie istniało w okresie od czerwca 2012 roku do września 2012 roku), 

b) poprzez osoby Pana Adama Stańczaka i Pana Marcina Skrzypca w okresie od stycznia 2012 do października 

2012 roku. Pan Adam Stańczak i Pan Marcin Skrzypiec będąc członkami Rady Nadzorczej Call2Action S.A. 

pełnili jednocześnie funkcje członków Zarządu Emitenta, 

c) poprzez osobą Macieja Cudnego w okresie od stycznia 2012 roku do października 2012 roku. Pan Maciej 

Cudny będąc członkiem Rady Nadzorczej Call2Action S.A. pełnił jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Emitenta. 

Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie jest powiązany ze spółką Call2Action S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

- Poziomki sp. z o.o. – sposób powiązania: poprzez osobę Pana Szymona Pikula w okresie od stycznia 2012 

roku do listopada 2012 roku. Pan Szymon Pikula będąc wspólnikiem oraz Prezesem Zarządu Poziomki sp. z o.o. 

pełnił jednocześnie funkcję członka Zarządu Emitenta (powiązanie istniało w okresie od stycznia 2012 roku do 

czerwca 2012 roku) oraz funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta (powiązanie istniało w okresie od czerwca 

2012 roku do listopada 2012 roku). 
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Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie jest powiązany ze spółką Poziomki sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie. 

 

Kluczowe kierownictwo  

Jako kluczowe kierownictwo Jednostka dominująca uznaje członków Zarządu oraz Rady nadzorczej jednostki 

dominującej. 

 

NOTA 53. ŚWIADCZENIA DLA KLUCZOWEGO PERSONELU KIEROWNICZEGO  

 

Poniżej przedstawiono świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego, tj. osób wchodzących w skład 

organów zarządzających oraz nadzorujących Jednostki dominującej, wypłacone w poszczególnych okresach.  

  

 

Zarząd 

 1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 648 447 47 

Świadczenia po okresie zatrudnienia - - - 

Pozostałe świadczenia długoterminowe - - - 

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy - - - 

Płatności w formie akcji - - - 

Razem 648 447 47 

Źródło: Emitent 

 

Rada nadzorcza 

 1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 10 9 - 

Świadczenia po okresie zatrudnienia - - - 

Pozostałe świadczenia długoterminowe - - - 

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy - - - 

Płatności w formie akcji - - - 

Razem 10 9 - 

Źródło: Emitent 

 

Poniżej przedstawiono wartość nabytych przez Jednostkę dominującą usług zarządczych oraz konsultingowych 

od kluczowego personelu kierowniczego, innych niż krótkoterminowe świadczenia pracownicze. 

 

 1.01.2014-

31.12.2014 

1.01.2013-

31.12.2013 

1.01.2012-

31.12.2012 

Nabyte usługi zarządcze oraz konsultingowe od kluczowego personelu 

Jednostki dominującej 
- 338 2 019 

Źródło: Emitent 

 

NOTA 54. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA 
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Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za badanie skonsolidowanych 

historycznych danych finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej za lata zakończone 31.12.2012 roku, 31.12.2013 roku, 31.12.2014 roku wyniosło 

38 tys. zł. 

Podmiotem uprawnionym, badającym niniejsze skonsolidowane historyczne dane finansowe Grup Kapitałowej 

ASM GROUP S.A. jest 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

 

NOTA 55. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU GRUPY 

 

Na dzień 31.12.2012 roku, na dzień 31.12.2013 roku oraz na dzień 31.12.2014 roku Grupa posiadała 

następujące rodzaje zabezpieczeń ustanowionych na jej majątku: 

Rodzaj zabezpieczenia 

Wartość 

zabezpieczeń na 

dzień 

Wartość 

zabezpieczeń na 

dzień 

Wartość 

zabezpieczeń na 

dzień 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Kaucje pieniężne 71 71 56 

Cesja wierzytelności  3 934 200 200 

Rachunki powiernicze  - 205 - 

Razem aktywa o ograniczonej możliwości 

dysponowania 
4 005 476 256 

Źródło: Emitent 

 

Wartość zabezpieczeń została ustalona w wartości bilansowej przedmiotu zabezpieczenia na dzień bilansowy. 

 

Poza wskazanym powyżej majątkiem Grupy o ograniczonej możliwości dysponowania Jednostka dominująca 

posiadała na dzień 31 grudnia 2012 udziały Trade S.p.A. które były objęte zastawem rejestrowym na rzecz Green 

S.r.l. (spółka prawa włoskiego, obecnie Green S.r.l. w likwidacji). 

 

NOTA 56. ISTOTNE SPRAWY SPORNE PRZECIWKO GRUPIE 

 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2013 roku, 31 grudnia 2014 roku nie toczyły się istotne sprawy sporne 

przeciwko jednostkom z Grupy. 

 

NOTA 57. DATA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI 

 

Niniejsze skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata 2012 – 2014 zostały zatwierdzone do 

publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 10 czerwca 2015 roku. 

NOTA 58. ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ 

 

Od daty bilansowej do dnia sporządzenia sprawozdania nie miały miejsca istotne zdarzenia mające wpływ na 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok lub mające wpływ na zdolność kontynuowania działalności 

przez jednostki z Grupy kapitałowej.     
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Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

obejmującego lata 2012-2014.  
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20.2. Informacje finansowe pro forma 

Emitent nie sporządza i nie zamieszcza w Prospekcie informacji finansowych pro forma. 

 

20.3. Sprawozdanie finansowe 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok wraz z danymi porównywalnymi za lata 2013 i 2012, 

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, zbadane przez biegłego rewidenta, 

stanowiące historyczne informacje finansowe, zostało zaprezentowane w pkt 20.1. Dokumentu Rejestracyjnego. 

 

20.4. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych 

20.4.1. Oświadczenie stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez 

biegłego rewidenta 

Emitent oświadcza, że historyczne informacje finansowe obejmujące: skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Grupy Emitenta za lata 2012-2014 zostały zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię do tych 

historycznych informacji finansowych bez zastrzeżeń. 

 

20.4.2. Wskazanie innych informacji w Prospekcie, które zostały zbadane przez biegłych 

rewidentów 

Oprócz historycznych informacji finansowych, nie przedstawiono w Prospekcie innych informacji, które były 

przedmiotem badania lub przeglądu przez biegłych rewidentów. 

 

20.4.3. Dane finansowe w Prospekcie, nie pochodzące ze sprawozdań finansowych zbadanych 

przez uprawnionych biegłych rewidentów 

Wszystkie zamieszczone w Prospekcie informacje dotyczące okresu po 31 grudnia 2014 roku, w szczególności w 

punkcie 5.2 (inwestycje w 2015 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu), w punkcie 17.1 (dane na dzień 

zatwierdzenia Prospektu), w punkcie 19 (dane dotyczące 2015 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu), w punkcie 

20.6 (śródroczne informacje finansowe) nie pochodzą ze sprawozdań finansowych badanych lub przeglądanych 

przez biegłego rewidenta i zostały sporządzone przez Emitenta na podstawie ksiąg rachunkowych na potrzeby 

niniejszego Prospektu. 

 

20.5. Data najnowszych informacji finansowych 

Ostatnie roczne informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta dotyczą informacji finansowych za rok 

obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku i zostały zamieszczone w pkt 20.1 Prospektu.  

 

20.6. Śródroczne i inne informacje finansowe 

Po dacie sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014, Emitent 

opublikował informacje finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej, zgodnie z wymogami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych (NewConnect). Zostały one zamieszczone w raporcie okresowym  przekazanym do 

publicznej wiadomości: 

 jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2015 roku w dniu 15 

maja 2015 roku,  

 jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2015 roku w dniu 14 

sierpnia 2015 roku.. 

 

Dane te zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta, w punkcie 20.6.1. oraz punkcie 20.6.2 

niniejszego prospektu emisyjnego. Dane te nie były badane przez biegłego rewidenta. 
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W celu pełniejszego przedstawienia historii finansowej Grupy kapitałowej Emitenta, Emitent przedstawia 

dodatkowo: 

 tłumaczenie jednostkowego sprawozdanie finansowego spółki prawa włoskiego Trade S.p.A. 

sporządzonego zgodnie z włoskimi zasadami rachunkowości wraz z tłumaczeniem opinii kolegium 

syndyków (niezależnych rewidentów) - w punkcie 20.6.3 Prospektu, 

 tłumaczenie jednostkowego sprawozdanie finansowego spółki prawa włoskiego Promotion  Intrade S.r.l. 

sporządzone zgodnie z włoskimi zasadami rachunkowości - w punkcie 20.6.4 Prospektu. 

 

20.6.1. Skonsolidowane śródroczne historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta za I 

kwartał 2015 roku 

 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 

STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 MARCA 2015 ROKU 

 

SKONSOLIDOWANIE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

 

AKTYWA 
   

   
31.03.2015 

(niebadane) 
31.12.2014 

(niebadane) 

Aktywa trwałe  71 274 72 108 

Wartość firmy  68 455 69 191 

Pozostałe wartości niematerialne  467 423 

Rzeczowe aktywa trwałe  1 851 1 832 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  453 591 

Pozostałe aktywa długoterminowe  49 70 

Aktywa obrotowe  52 264 62 183 

Należności z tytułu dostaw i usług  48 053 58 629 

Należności z tytułu podatku dochodowego  568 496 

Należności pozostałe  325 606 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  3 049 1 967 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe   269 486 

AKTYWA OGÓŁEM   123 538 134 291 

 

PASYWA 

  
31.03.2015 

(niebadane) 
31.12.2014 

(niebadane) 

Kapitał własny   83 104 82 858 

Kapitał podstawowy   59 053 59 053 

Kapitał zapasowy    144 144 

Zyski zatrzymane   24 460 23 355 

- w tym zysk (strata) netto   1 105 6 663 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   -554 306 

Udziały niedające kontroli    -  - 



  

Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  191 
 
 

Zobowiązania długoterminowe   1 449 1 337 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego  - - 

Pozostałe rezerwy długoterminowe  8 7 

Kredyty bankowe długoterminowe  - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe  1 440 1 330 

Zobowiązania krótkoterminowe   38 986 50 096 

Kredyty bankowe krótkoterminowe   9 310 15 722 

Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe   646 1 243 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   23 416 25 746 

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych   1 734 3 151 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego   469 1 111 

Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe   2 306 2 098 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 
 

1 104 1 024 

PASYWA OGÓŁEM   123 538 134 291 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

 01.01.2015-
31.03.2015 

(niebadane) 

01.01.2014-
31.03.2014 

(niebadane) 

Przychody ze sprzedaży 41 255 40 292 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 41 255 40 292 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - 

Koszty działalności operacyjnej 39 143 37 497 

Amortyzacja 271 224 

Zużycie materiałów i energii 623 339 

Usługi obce 30 233 29 449 

Świadczenia pracownicze 7 626 6 557 

Pozostałe koszty operacyjne 389 927 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - 

Zysk (strata) na sprzedaży 2 112 2 795 

Pozostałe przychody operacyjne 26 1 

Pozostałe koszty operacyjne 74 187 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 065 2 609 

Przychody finansowe 1 4 

Koszty finansowe 269 214 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 796 2 398 

Podatek dochodowy 692 910 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 105 1 488 

Działalność zaniechana   

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - 

Zysk (strata) netto za rok obrotowy 1 105 1 488 

Inne całkowite dochody   

Składniki, które mogą zostać przeniesione   
w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: 

  

- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -860 114 

Inne całkowite dochody (netto)  -860 114 

Całkowite dochody ogółem 245 1 602 

Zysk (strata) netto za rok obrotowy, przypadające na:   
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Jednostkę dominującą 1 105 1 488 

Udziały niedające kontroli - - 

Całkowite dochody ogółem, przypadające na:   

Jednostkę dominującą 245 1 602 

Udziały niedające kontroli - - 

Zysk netto na jedna akcję – podstawowy (zł) 0,02 0,03 

Zysk netto na jedna akcję - rozwodniony (zł) 0,02 0,03 

 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.03.2015 ROKU 

 

 

01.01.2015-31.03.2015 

(niebadane) 
Kapitał  

akcyjny 

Kapitał 

zapasowy 

Zyski 

zatrzymane 

Różnice 

kursowe z 

przeliczenia 

jednostek 

zagranicznych 

Kapitał 

przypadający 

jednostce 

dominującej 

Kapitał 

udziałowców 

niesprawującyc

h kontroli 

Kapitał 

własny 

razem 

Stan na 01.01.2015 59 053 144 23 355 306 82 858 - 82 858 

Całkowite dochody: - - 1 105 -860 245 - 245 

- zysk/strata netto 

roku obrotowego 
-   - 1 105 -  1 105 -  1 105 

Różnice kursowe  

z przeliczenia 
-   - -  -860 -860 -  -860 

Transakcje z 

właścicielami 
- - - - - - - 

Stan na 31.03.2015 59 053 144 24 459 -554 83 103 - 83 103 

 

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2014 ROKU DO DNIA 31.03.2014 ROKU 

 

 

01.01.2014-31.03.2014 

(niebadane) 
Kapitał  

akcyjny 

Kapitał 

zapasowy 

Zyski 

zatrzymane 

Różnice 

kursowe z 

przeliczenia 

jednostek 

zagranicznych 

Kapitał 

przypadający 

jednostce 

dominującej 

Kapitał 

udziałowców 

niesprawujących 

kontroli 

Kapitał 

własny 

razem 

Stan na 01.01.2014 59 053 8 621 8 215 -289 75 602 - 75 602 

Całkowite dochody: - - 1 488 114 1 602 - 1 602 

- zysk/strata netto 

roku obrotowego -  -  1 488 -  1 488 -  1 488 

Różnice kursowe  

z przeliczenia -  -  -  114 114 -  114 

Transakcje z 

właścicielami - - - - - - - 

Stan na 31.03.2014 59 053 8 621 9 703 -174 77 204 - 77 204 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

 

1.01.2015-

31.03.2015 

(niebadane) 

1.01.2014-

31.03.2014 

(niebadane) 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
  

I. Zysk / strata brutto 1 796 2 398 

II. Korekty 5 827 3 931 

 1. Kapitał mniejszości - - 

 2. Amortyzacja 271 224 

 3. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych - 12 

 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 157 207 

 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - - 

 6. Zmiana stanu rezerw 929 1 274 

 7. Zmiana stanu zapasów - - 

 8. Zmiana stanu należności 8 481 9 769 

 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 369 -6 354 

10. Podatek dochodowy zapłacony 405 -910 

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 114 -413 

12. Inne korekty -161 122 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 7 624 6 330 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   

I. Wpływy - 4 

1. Odsetki z aktywów finansowych - 4 

II. Wydatki 27 10 

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 27 10 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -27 -6 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ   

I. Wpływy 334 - 

1. Kredyty bankowe 334 - 

II. Wydatki 6 600 6 856 

1. Spłata kredytów bankowych 6 298 6 221 

2. Płatności z tytułu leasingu 145 424 

3. Odsetki 157 211 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -6 266 -6 856 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) 1 331 -532 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 1 309 -553 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -16  - 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 734 2 461 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 3 065 1 929 

- o ograniczonej możliwości dysponowania   
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 

2015 ROKU DO 31 MARCA 2015 ROKU 

 

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

 

AKTYWA 
   

   
31.03.2015 

(niebadane) 
31.12.2014 

(niebadane) 

Aktywa trwałe  72 108 72 097 

Pozostałe wartości niematerialne  7 - 

Rzeczowe aktywa trwałe  1 422 1 346 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  99 171 

Inwestycje w jednostki zależne  70 581 70 581 

Pozostałe aktywa długoterminowe  - - 

Aktywa obrotowe  8 399 9 671 

Należności z tytułu dostaw i usług  5 039 6 808 

Należności z tytułu podatku dochodowego  44 - 

Należności pozostałe  1 654 1 748 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  1 432 820 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe   230 296 

AKTYWA OGÓŁEM   80 507 81 768 

 

PASYWA 

  
31.03.2015 

(niebadane) 
31.12.2014 

(niebadane) 

Kapitał własny   63 371 63 186 

Kapitał podstawowy   59 053 59 053 

Kapitał zapasowy    144 144 

Zyski zatrzymane   4 173 3 988 

- w tym zysk (strata) netto   182 3 970 

Zobowiązania długoterminowe   9 678 9 502 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego  8 535 8 535 

Pozostałe rezerwy długoterminowe  - 1 

Kredyty bankowe długoterminowe  - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe  1 143 965 

Zobowiązania krótkoterminowe   7 458 9 080 

Kredyty bankowe krótkoterminowe   2 041 1 793 

Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe   273 317 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   3 577 4 979 

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych   50 155 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego   - 216 

Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe   1 180 1 101 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 
 

336 518 

PASYWA OGÓŁEM   80 507 81 768 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

 01.01.2015-
31.03.2015 

(niebadane) 

01.01.2014-
31.03.2014 

(niebadane) 

Przychody ze sprzedaży 5 330 5 336 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 330 5 336 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - 0 

Koszty działalności operacyjnej 4 972 4 540 

Amortyzacja 154 107 

Zużycie materiałów i energii 261 101 

Usługi obce 3 822 3 534 

Świadczenia pracownicze 662 606 

Pozostałe koszty operacyjne 73 191 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 0 

Zysk (strata) na sprzedaży 358 796 

Pozostałe przychody operacyjne 27 0 

Pozostałe koszty operacyjne - 180 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 385 615 

Przychody finansowe 0 1 

Koszty finansowe 92 53 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 294 564 

Podatek dochodowy 112 147 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 182 417 

Działalność zaniechana   

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -  

Zysk (strata) netto za rok obrotowy 182 417 

Inne całkowite dochody - - 

Całkowite dochody ogółem 182 417 

Zysk netto na jedna akcję – podstawowy (zł) 0,003 0,01 

Zysk netto na jedna akcję - rozwodniony (zł) 0,003 0,01 

 
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

 

01.01.2015-31.03.2015 

(niebadane) 

Kapitał  

akcyjny 

Kapitał 

zapasowy 

Zyski 

zatrzymane 

Kapitał 

własny 

razem 

Stan na 01.01.2015 59 053 144 3 991 63 189 

Całkowite dochody: - - 182 182 

- zysk/strata netto roku obrotowego -   - 182 182 

Transakcje z właścicielami - - - - 

Stan na 31.03.2015 59 053 144 24 459 83 103 
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01.01.2014-31.03.2014 

(niebadane) 

Kapitał  

akcyjny 

Kapitał 

zapasowy 

Zyski 

zatrzymane 

Kapitał 

własny 

razem 

Stan na 01.01.2014 59 053 8 621 -8 458 59 217 

Całkowite dochody: - - 417 417 

- zysk/strata netto roku obrotowego -  -  417 417 

Transakcje z właścicielami - - - - 

Stan na 31.03.2014 59 053 8 621 -8 042 59 633 

 

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

 

1.01.2015-

31.03.2015 

(niebadane) 

1.01.2014-

31.03.2014 

(niebadane) 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
  

I. Zysk / strata brutto 294 564 

II. Korekty 204 -1 103 

 1. Amortyzacja 154 107 

 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych - - 

 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - 49 

 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 174 

 5. Zmiana stanu rezerw 216 657 

 6. Zmiana stanu zapasów - - 

 7. Zmiana stanu należności 1 702 -264 

 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 991 -1 122 

 9. Podatek dochodowy zapłacony 272 -79 

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 146 -625 

11. Inne korekty -295 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 498 -539 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   

I. Wpływy - 1 

1. Odsetki z aktywów finansowych - 1 

II. Wydatki 15 - 

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 15 - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -15 1 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ   

I. Wpływy 249 280 

1. Kredyty bankowe 249 280 

II. Wydatki 133 50 

1. Płatności z tytułu leasingu  133 - 

2. Odsetki - 50 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 115 230 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) 599 -308 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 599 -466 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -  - 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 834 820 
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G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 1 432 512 

- o ograniczonej możliwości dysponowania - - 

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 

SKONSOLIDOWANEGO ORAZ JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE GRUPY 

 

Grupa kapitałowa ASM GROUP S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa ASM GROUP”, „Emitent”) na dzień 31 marca 

2015 roku składa się z jednostki dominującej ASM GROUP S.A. (dalej „ASM Group S.A.”, „Spółka dominująca”, 

„Jednostka dominująca”) oraz jednostki zależne.  

 

Skład Grupy na dzień 31 marca 2015 roku przedstawia poniższa tabela:   

 

Nazwa jednostki. Siedziba 
Charakter powiązania z 

Jednostką dominującą 
Udziałowcy 

ASM GROUP S.A. Warszawa - - 

GreyMatters Sp. z o.o. Warszawa 
Jednostka zależna 

bezpośrednio 
100% ASM GROUP S.A. 

Gruppo Trade Service 

Polska Sp. z o.o. 
Warszawa 

Jednostka zależna 

bezpośrednio 
100% ASM GROUP S.A. 

New Line Media Sp. z 

o.o. 
Warszawa 

Jednostka zależna 

bezpośrednio 
100% ASM GROUP S.A. 

Trade S.p.A. Turyn (Włochy) 
Jednostka zależna 

bezpośrednio 
100% ASM GROUP S.A. 

Promotion Intrade S.r.l. Turyn (Włochy) Jednostka zależna pośrednio 100% Trade S.p.A. 

 

Jednostki Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A. nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu 

przepisów ustawy  

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

W skład Grupy nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 

finansowe. 

Wszystkie jednostki zależne zostały objęte konsolidacją metodą pełna. 

 

Struktura Akcjonariuszy spółki dominującej na dzień 31.03.2015 roku przedstawia się następująco: 

 

Akcjonariusz 

Ilość 

posiadanych 

akcji 

Udział w 

kapitale 

podstawowym 

Udział  

w głosach  

w organach 

stanowiących 

Adam Stańczak 15 433 455 26,13% 26,13% 

Marcin Skrzypiec 15 433 455 26,13% 26,13% 

Tatiana Pikula 15 428 616 26,13% 26,13% 

JK Fund Suisse SA 3 260 000 5,52% 5,52% 

Pozostali 9 497 929 16,08% 16,08% 

RAZEM 59 053 455 100,00% 100,00% 
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1.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 

 

W skład Zarządu spółki dominującej na dzień 31 marca 2015 roku wchodzili: 

Prezes Zarządu   –  Adam Stańczak, 

Wiceprezes Zarządu  –  Marcin Skrzypiec, 

Członek Zarządu  – Jacek Pawlak, 

Członek Zarządu  – Patryk Górczyński. 

 

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia sporządzenia niniejszego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu jednostki dominującej. 

 

1.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI 

DOMINUJĄCEJ 

 

W skład Rady Nadzorczej spółki dominującej na dzień 31 marca 2015 roku wchodzili: 

Przewodniczący RN – Maciej Cudny 

Członek RN  – Paweł Młynarski 

Członek RN  – Filip Nazar 

Członek RN  – Jacek Kuczewski 

Członek RN  – Łukasz Stańczak 

 

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

 

2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKRÓCONEGO 

ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

2.1. PODSTAWA SPORZĄDZANIA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 

 

Podstawa sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skrócone śródroczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy („skrócone 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe”, „sprawozdanie”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym 

Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa i dla pełnego zrozumienia sytuacji 

finansowej i wyników działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej powinno być czytane wraz ze z jednostkowym 

oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2013 rok.  

 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces 

wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez 

Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami 

MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).  

 

Format sprawozdania finansowego 

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 

2015 roku zostało sporządzone w wersji skróconej i składa się z: 
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 skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy, 

sprawozdanie  

z całkowitych dochodów Grupy, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy, sprawozdanie z 

przepływów pieniężnych Grupy), 

 skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy, 

sprawozdanie  

z całkowitych dochodów Grupy, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy, sprawozdanie z 

przepływów pieniężnych Grupy), 

 skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta (sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Emitenta, sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Emitenta, sprawozdanie z przepływów pieniężnych Emitenta), 

 dodatkowych informacji i objaśnień do śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego 

sprawozdania finansowego. 

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone w tysiącach polskich złotych. 

 

Sprawozdanie jest pierwszym śródrocznym sprawozdaniem finansowym Emitenta oraz Grupy Emitenta, które 

zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 

przez Unię Europejską (MSSF).  

 

Emitent planuje sporządzenie pierwszego rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego sporządzone zgodnie z MSSF za 2014 rok. W związku z tym pierwsze sprawozdanie śródroczne 

po tym okresie również zostało przedstawione zgodnie z MSSF. 

 

Na potrzeby niniejszego sprawozdania, datą przejścia na stosowanie standardów MSSF jest 1 stycznia 2013 

roku, tj. data przejścia na standardy MSSF, która będzie uwzględniona w pierwszym rocznym sprawozdaniu 

finansowym Emienta sporządzonym wg MSSF za 2014 rok. Ujawnienia związane ze zmianą standardów 

rachunkowości wymagane zgodnie z MSSF 1 Emitent zaprezentuje w rocznym jednostkowym oraz 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok. 

 

Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz potwierdzone przez 

Zarząd jednostki dominującej dnia 15 maja 2015 roku.  

 

Kontynuacja działalności 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 

gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 

miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego 

zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd jednostki dominującej 

nie stwierdza na dzień podpisania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego faktów 

i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

2.2. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 

 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku 

do dnia 31 marca 2015 roku. 
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Dla danych prezentowanych w skróconym jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 

2014 roku, na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 1 stycznia 2013 roku. Dla danych prezentowanych w 

skróconym jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, skróconym 

skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz skróconym skonsolidowany, sprawozdaniu z 

przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 

marca 2014 roku. 

 

2.3. OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

 

Przy sporządzaniu skróconego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, 

skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów, skróconego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz 

skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto ogólne zasady wynikające z MSR 34. 

 

2.4. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I METODY OBLICZENIOWE 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE). Podstawowe 

zasady rachunkowości przyjęte do stosowania przez Emitenta zostały przedstawione w punkcie 2.4.1.  

 

Kursy walut, przyjęte do wyceny bilansowej, Grupa przyjęła zgodnie z tabelą NBP nr 251/A/NBP/2013, nr 189/A/NBP/2014. 

 

 31.03.2015 31.12.2014 

EUR 4,0890 4,1713623 

 

Średnia ze średnich kursów na koniec miesięcy za poszczególne okresy obrotowe kształtowały się następująco: 

 

  01.01.2015-

31.03.2015 

01.01.2014-

31.03.2014 

EUR 4,1489 4,1894 

 

2.4.1. JEDNOLISTY OPIS ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ZGODNYCH Z MSSF 

 

2.4.1.1. ZASADY KONSOLIDACJI 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje śródroczne sprawozdania finansowe ASM GROUP 

S.A. oraz śródroczne sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych. Sprawozdania finansowe jednostek 

zależnych po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF – sporządzane są za ten sam okres 

sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w 

oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym 

charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza 

się korekty.  

 



  

Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  201 
 
 

Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z 

transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba że 

dowodzą wystąpienia utraty wartości. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad 

nimi kontroli przez Grupę, a przestają być konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez 

jednostkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki 

zależne, więcej niż połowę liczby głosów w danej spółce, chyba że możliwe jest do udowodnienia, że taka 

własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy, gdy Spółka 

Dominująca ma możliwość kierowania polityką finansową i operacyjną danej jednostki.   

 

Zmiany udziałów Grupy w jednostkach zależnych nieskutkujące utratą kontroli rozlicza się jako transakcje 

kapitałowe. Wartość  bilansowa udziałów zapewniających Grupie kontrolę oraz udziałów niedających kontroli 

podlega korekcie w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostkach zależnych. Wszelkie 

różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niedających kontroli a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub 

otrzymanej odnosi się bezpośrednio na kapitał własny i przypisuje właścicielom Spółki. 

 

Udziały niedające kontroli stanowiące część udziałów właścicielskich i uprawniające posiadaczy do 

proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji można początkowo wycenić w 

wartości godziwej lub odpowiednio do proporcji udziałów niedających kontroli w ujętej wartości możliwych do 

zidentyfikowania aktywów netto jednostki przejmowanej. Wyboru metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla 

każdej transakcji przejęcia. 

 

2.4.1.2. WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK ZALEŻNYCH 

 

Wartość firmy powstająca przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki sumy przekazanej 

płatności, wartości udziałów niesprawujących kontroli i wartości godziwej uprzednio posiadanych udziałów w 

jednostce nabywanej nad udziałem Grupy w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, 

zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki ujmowanych na dzień przejęcia.  

 

W przypadku wystąpienia wartości ujemnej, Grupa dokonuje ponownego przeglądu ustalenia wartości godziwych 

poszczególnych składników nabywanych aktywów netto. Jeżeli w wyniku przeglądu nadal wartość jest ujemna 

ujmuje się ją niezwłocznie w wyniku finansowym jako zysk z okazyjnego nabycia.  

 

Wartość firmy ujmuje się początkowo jako składnik aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu 

pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości.  

 

Dla celów testowania utraty wartości, wartość firmy alokuje się na poszczególne ośrodki Grupy generujące 

przepływy pieniężne, które powinny odnieść korzyści z synergii będących efektem połączenia. Jednostki 

generujące przepływy pieniężne, do których alokuje się wartość firmy, testuje się pod względem utraty wartości 

raz w roku lub częściej, jeśli można wiarygodnie przypuszczać, że utrata wartości wystąpiła. Jeśli wartość 

odzyskiwana ośrodka generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jej wartości bilansowej, stratę z tytułu 

utraty wartości alokuje się najpierw w celu redukcji kwoty bilansowej wartości firmy 

alokowanej do tego ośrodka, a następnie do pozostałych aktywów tego ośrodka, proporcjonalnie do wartości 

bilansowej poszczególnych składników aktywów tej jednostki. Strata z tytułu utraty wartości ujęta dla wartości 

firmy nie podlega odwróceniu w następnym okresie. W chwili zbycia jednostki zależnej lub podlegającej wspólnej 

kontroli, przypadającą na nią część wartości firmy, uwzględnia się przy obliczaniu zysku/straty z tytułu zbycia. 
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2.4.1.3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE 

 

Wartości niematerialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do 

Grupy korzyści ekonomicznych, które mogą być powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości 

niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości 

niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z 

tytułu utraty wartości. 

 

Wartości niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności. Wartość amortyzacji wartości niematerialnych odnosi się w rachunek zysków i strat 

do pozycji „Amortyzacja”. 

 

Wartości niematerialnych występujące w Grupie oraz stawki amortyzacji: 

 

 Oprogramowanie komputerowe    20% - 50% 

 

2.4.1.4. ŚRODKI TRWAŁE 

 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia powiększonej o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem 

i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o 

odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 

 

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, takie jak koszty napraw, przeglądów, 

opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 

Jeżeli jest jednak możliwe wykazanie, że poniesione nakłady spowodowały zwiększenie oczekiwanych 

przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane 

pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową tego środka trwałego (tzw. ulepszenie). 

 

W momencie likwidacji lub sprzedaży środków trwałych, zyski lub straty wynikające z tego faktu ujmowane są w 

sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako różnica między przychodami netto ze zbycia (jeśli takie były) a wartością 

bilansową tej pozycji. 

 

Środki trwałe, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 

użyteczności, który kształtuje się następująco: 

Urządzenia techniczne i maszyny 4,5% - 30% 

Środki transportu 14% - 20% 

Inne środki trwałe 10% - 30% 

 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu 

na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne 

z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały. 

 

2.4.1.5. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 

 

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 

nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych (z wyjątkiem różnic kursowych nie będących korektą 
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płaconych odsetek), pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są 

amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

 

2.4.1.6. AKTYWA FINANSOWE  

 

Aktywa finansowe dzielą się na następujące kategorie:  

 Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności,  

 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,  

 Pożyczki i należności, 

 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe niebędące instrumentami 

pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, 

które Grupa zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niż:  

 wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,  

 wyznaczone jako dostępne do sprzedaży,  

 spełniające definicję pożyczek i należności.  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy 

użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia 

bilansowego.  

 

Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik 

spełniający jeden z poniższych warunków:  

c) jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako 

przeznaczone do obrotu, jeśli są:  

 nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,  

 częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których 

istnieje prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,  

 instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem 

rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych,  

d) został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej 

uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany 

wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako przychody 

(korzystne zmiany netto wartości godziwej) lub koszty (niekorzystne zmiany netto wartości godziwej). Jeżeli 

kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać 

zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Nie 

dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne z 

kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy 

instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego byłoby zabronione. 

Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii wycenianych w wartości godziwej 

przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione:  

 taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny 

(niedopasowanie księgowe); lub  

 aktywa są częścią grupy aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość 

godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub  
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 aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie 

ujmowane.  

 

Pożyczki i należności to niezliczone do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych 

do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin 

ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o terminie 

wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.  

 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które 

zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych trzech 

kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o 

odpis z tytułu utraty wartości. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości 

ujmuje się jako koszt.  

Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie 

początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej w przypadku 

składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty 

transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.  

 

Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi 

składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub 

gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną 

stronę trzecią.  

  

2.4.1.7. UTRATA WARTOŚCI  

 

W przypadku zaistnienia zewnętrznych lub wewnętrznych przesłanek, które wskazują, że istnieje ryzyko braku 

możliwości odzyskania wartości ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego składnika aktywów, przeprowadza 

się testy sprawdzające pod kątem ewentualnej utraty wartości. Testy sprawdzające są przeprowadzane raz w 

roku także w odniesieniu do wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie używania oraz w stosunku do 

wartości firmy niezależnie od zaistnienia przesłanek.  

 

Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów 

(lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne) przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwana 

to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej. Odpis z tytułu 

utraty wartości ujmuje się w ciężar zysków i strat.  

 

Niefinansowe aktywa trwałe, dla których w okresach wcześniejszych dokonano odpisu z tytułu utraty wartości 

testuje się na każdy dzień sprawozdawczy pod kątem wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość 

odwrócenia wcześniej dokonanego odpisu.  

 

Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, na jakim generują 

przepływy pieniężne niezależnie od innych aktywów (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Dla celów 

przeprowadzenia testów na utratę wartości ośrodek wypracowujący środki pieniężne ustala się każdorazowo. Na 

najwyższym poziomie w Grupie ośrodkiem odpowiedzialności jest spółka, z kolei ośrodki odpowiedzialności na 

najniższym poziomie w Grupie są wybrane aktywa w ramach spółek.  
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Utrata wartości aktywów finansowych  

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonuje się oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że 

składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość. Do istotnych obiektywnych 

przesłanek (dowodów) zalicza się przede wszystkim: poważne problemy finansowe dłużnika, wstąpienie na drogę 

sądową przeciwko dłużnikowi, zanik aktywnego rynku dla danego instrumentu finansowego, wystąpienie istotnej 

niekorzystnej zmiany w środowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystawcy instrumentu finansowego, 

utrzymywanie się spadku wartości godziwej instrumentu finansowego poniżej poziomu zamortyzowanego kosztu.  

 

Utrata wartości należności handlowych  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 

odpisu aktualizującego. Utratę wartości bada się na podstawie analizy przeterminowania płatności w 

wyznaczonych okresach.  

Na należności objęte ugodą nie tworzy się odpisów aktualizujących do wysokości kwoty objętej ugodą, pod 

warunkiem wywiązywania się płatności zawartych w ugodzie. Dla należności objętych ugodą, z której dłużnik się 

nie wywiązuje tworzony jest odpis w 100% należności głównej. 

Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Odwrócenie odpisu ujmuje się, 

jeżeli w kolejnych okresach utrata wartości ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to może być przypisane do zdarzeń 

występujących po momencie ujęcia odpisu. 

 

2.4.1.8. LEASING 

 

Leasing jest klasyfikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne 

korzyści oraz ryzyko wynikające z faktu bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje 

leasingu są traktowane, jako leasing operacyjny. 

 

Jednostki wchodzące w skład Grupy występują, jako strony umów leasingowych, na podstawie, których przyjmują 

do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne przez uzgodniony 

okres. 

W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy, których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i 

pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest 

ujmowany w aktywach, jako środek trwały według niższej z dwóch wartości (i) wartości godziwej lub (ii) wartości 

bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone 

między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy 

odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w sprawozdaniu z 

całkowitych dochodów w okresie, którego dotyczą.  

 

Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane w ciągu przewidywanego okresu  

ich ekonomicznej użyteczności lub przez okres trwania umowy leasingu. 

 

2.4.1.9. TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ 

 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w polskich złotych („PLN”), która stanowi walutę 

funkcjonalną Grupy. 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na 

ten dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
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Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według 

kursu obowiązującego na ten dzień. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej  

i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. 

Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.   

Różnice kursowe ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem:  

 różnic kursowych stanowiących koszty finansowania zewnętrznego, dotyczące aktywów w budowie 

przeznaczonych do przyszłego wykorzystania operacyjnego, które włącza się do tych aktywów i traktuje, 

jako korekty kosztów odsetkowych, 

 różnic kursowych wynikających z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed określonym 

ryzykiem walutowym zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. 

 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę 

prezentacyjną Grupy po kursie obowiązującym na dzień bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są przeliczane 

po kursie wymiany stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku 

obrotowego. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale 

własnym jako jego odrębny składnik „Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych”. Sprawozdania 

jednostkowe spółek zagranicznych przeliczane są z uwzględnieniem czterech miejsc po przecinku. W związku z 

tym, że sprawozdanie skonsolidowane sporządzamy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, mogą 

wystąpić zaokrąglenia i niezgodności w sumach na poziomie miejsc dziesiętnych.  

 

W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone różnice kursowe ujęte w kapitale 

własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 

 

2.4.1.10. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

 

Grupa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, w celu zachowania zasady współmierności 

kosztów i przychodów. Czynne rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartości nabycia na moment 

początkowej wyceny, zaś na dzień bilansowy wartość nabycia korygowana jest o część odpisanego kosztu lub 

przychodu przypadającego na miniony okres.  

W ramach biernych rozliczeń międzyokresowych, Grupa rozpoznaje: 

a) prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Zobowiązaniach z tyt. świadczeń 

pracowniczych” 

 rezerwy na urlopy, 

b) prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” 

 rezerwy na koszty dotyczące danego okresu, do których faktury nie zostały jeszcze otrzymane, 

 rezerwy na inne koszty. 

Grupa dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych.  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej. 

 

2.4.1.11. KAPITAŁ WŁASNY GRUPY 

 

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Jednostki dominującej i wpisanej 

w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale 

zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.  
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W przypadku wykupu własnych akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana  

w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji akcji własnych.  

 

2.4.1.12. REZERWY 

 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający 

ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 

konieczność wypływu środków tożsamych ze stratami ekonomicznymi, oraz gdy można dokonać wiarygodnego 

oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 

Jako pozostałe rezerwy długoterminowe Grupa rozpoznaje zawiązane rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe. 

 

2.4.1.13. KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI OTRZYMANE 

 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego 

wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, 

wszystkie kredyty bankowe i pożyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego 

kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

 

2.4.1.14. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO 

 

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków 

trwałych, wartości niematerialnych lub innych dostosowywanych składników aktywów, przez okres budowy, 

przystosowania i montażu są ujmowane w wartości tych aktywów (z wyjątkiem różnic kursowych nie będących 

korektą płaconych odsetek), jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania 

zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

 

2.4.1.15. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY  

 

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich 

dodatnich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i 

pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich 

ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne 

lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który 

pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty. 

 

W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu odpisu aktualizującego wartość udziałów w jednostkach 

podporządkowanych nie objętych konsolidacją, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w 

bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. 

różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na 

potrącenie ujemnych różnic przejściowych.  

 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy 

i ulega stosownemu obniżeniu w części, w jakiej przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do 
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opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu 

odroczonego podatku. 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem 

stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie 

zrealizowany lub zobowiązanie spełnione, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) 

obowiązujące i uchwalone na dzień bilansowy. 

 

2.4.1.16. UZNAWANIE PRZYCHODÓW 

 

Przychody ze sprzedaży produktów (usług) 

Jeżeli wynik transakcji dotyczącej sprzedaży produktów (usług) można oszacować w wiarygodny sposób, 

przychody z transakcji ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy. 

Wynik transakcji można ocenić w wiarygodny sposób, jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki: 

 kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 

 istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu 

przeprowadzonej transakcji, 

 stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób, 

 koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione  

w wiarygodny sposób. 

 

Jeżeli w wyniku transakcji dotyczącej sprzedaży usług nie można oszacować w wiarygodny sposób, przychody  

z transakcji ujmuje się tylko do wysokości poniesionych kosztów, które jednostka gospodarcza spodziewa się 

odzyskać. 

 

Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów 

Grupa rozpoznaje przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wówczas, gdy spełnione są następujące 

warunki: 

 jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności 

do towaru, 

 jednostka gospodarcza przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami  

w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo 

własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli, 

 kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 

 istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu 

transakcji, 

 koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z 

transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób. 

Przychody ujmowane są w wartości godziwej należnej zapłaty. 

 

2.4.1.17. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 

 

Pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych lub rentowych w momencie przechodzenia na emeryturę lub 

rentę. Odprawy te przysługują pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności 

do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, w 

wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Grupa uznaje koszty z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych na 
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bazie memoriałowej. Zgodnie z MSR 19 i 37, rezerwa na odprawy emerytalne prezentowana jest w sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej w grupie zobowiązań długo- lub krótkoterminowych, w pozycji „Pozostałe zobowiązania”. 

 

2.4.1.18. AKTYWA (LUB GRUPY AKTYWÓW DO ZBYCIA) PRZEZNACZONE DO 

SPRZEDAŻY 

 

Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) są klasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość 

bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a sprzedaż uważana jest za 

wysoce prawdopodobną. Wyceniane są one w niższej z następujących dwóch kwot: ich wartości bilansowej i 

wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa ma zostać odzyskana przede 

wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie. 

 

2.4.1.19. ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE 

 

Przez zobowiązania warunkowe rozumie się: 

c) możliwy obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, którego istnienie zostanie 

potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości 

niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy; lub 

d) obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu 

finansowym, ponieważ: 

 nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści 

ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku; lub 

 kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie. 

 

Przez aktywa warunkowe rozumie się możliwe składniki aktywów, które powstały na skutek zdarzeń przeszłych 

oraz których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub 

większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy. 

 

2.4.1.20. SZACUNKI ZARZĄDU 

 

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarząd Spółki pewnych szacunków 

i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach 

do tego sprawozdania. 

Szacunki i osądy księgowe wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym 

przewidywań odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne.  

 

Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i 

zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają 

weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w 

okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i 

okresów przyszłych. 

 

Oszacowania i założenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty 

wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poniżej.  
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Odpisy aktualizujące należności 

Poziom odpisów aktualizujących wartość należności ustalany jest przy uwzględnieniu oczekiwanego ryzyka 

związanego z należnościami oraz poczynionych zabezpieczeń wpływających na skuteczność windykacji, mimo 

że przyjęte założenia opierają się na najlepszej wiedzy, rzeczywiste wyniki mogą różnić się od oczekiwanych.  

 

Odpis wartości firmy 

Odpisy wartości firmy szacowane są na podstawie założeń Zarządu dotyczących ustalenia wartości 

odzyskiwalnej. Spółka ujawnia główne przesłanki wskazujące na utratę wartości, zastosowane modele, stopy 

dyskontowe oraz stopy wzrostu przyjęte do modeli.  

 

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 

Rezerw na niewykorzystane urlopy ustalane są na podstawie ilości niewykorzystanych dni urlopowych na dany 

dzień oraz przeciętnego wynagrodzenia pracownika przypadającego na jeden dzień, powiększonego o składki na 

ubezpieczenia społeczne pracodawcy.  

 

Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych  

Zarząd określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla poszczególnych rzeczowych 

aktywów trwałych. Szacunek ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. 

W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę spodziewanego okresu użytkowania (np. zmiany 

technologiczne, wycofanie z użytkowania itp.) mogą się zmienić stawki amortyzacji. W konsekwencji zmieni się 

wartość odpisów amortyzacyjnych i wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych.  

 

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek 

podatkowych, które według dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywów lub 

rozwiązania zobowiązania, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub 

faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego. Prawdopodobieństwo realizacji aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy Kapitałowej. 

Prognozowane wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej wskazują, że zostanie osiągnięty dochód do 

opodatkowania, na podstawie czego prawdopodobieństwo rozliczenia aktywa spółki Grupy Kapitałowej określają 

jako wysokie i ujmują to aktywo w pełnej wysokości. 

 

2.4.1.21. SEZONOWOŚĆ I CYKLICZNOŚĆ 

 

W prowadzonej działalności Grupa dostrzega pewną sezonowość osiąganych przychodów w ciągu 

poszczególnych kwartałów roku obrotowego, która nie ma jednak istotnego wpływu na prezentowaną wartość 

przychodów w ujęciu rocznym. Zapotrzebowanie na usługi świadczone w ramach Grupy Kapitałowej wzrasta w 

okresach świątecznych. Zjawisko związane jest szczególnie z okresem świąt Bożego Narodzenia oraz 

Wielkanocy. Dodatkowo można zaobserwować zmniejszoną aktywność branży usług wsparcia sprzedaży w 

okresie lipiec-wrzesień.  

  



  

Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  211 
 
 

3. KOMENTARZ DO PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 

UJAWNIONYCH W KWARTALNYM  SKONSOLIDOWANYM  SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I 

KWARTAŁ 2015 ROKU.   

 

Przychody  

Przychody  ze sprzedaży usług (produktów) w I kwartale 2015 roku wyniosły 41 255 tys. zł, co oznacza ich wzrost 

o 963 tys. zł, tj. o 2,4% w stosunku do I kwartału roku 2014..  Przyrost wynika przede wszystkim z pozyskania 

nowych kontraktów oraz rozszerzenia kontraktów już posiadanych, głównie w segmencie field marketing.  

Największy  udział  w  przychodach  Grupy  na  rzecz  klientów  zewnętrznych  w  I  kwartale  2015 roku  

stanowiły  przychody  segmentu  merchandising,  które  w  tym  okresie  kształtowały się na poziomie  21 922 tys. 

zł,  co  stanowi  ich  przyrost o  98 tys. zł,  tj. o 0,5% w stosunku  do  I  kwartału  roku  2014.   

 Drugi pod względem wielkości segment  field marketing uzyskał  przychody  ze  sprzedaży  na  rzecz  klientów  

zewnętrznych  na poziomie 12 577 tys. zł,  co  stanowi  ich wzrost o  2 999 tys. zł, tj. o 22,4%  w  stosunku  do 

analogicznego  okresu  roku  poprzedniego.   

  

Koszty  

Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy w I kwartale bieżącego roku wyniosły 39 143 tys. zł, co 

oznacza ich wzrost o 1 646 tys. zł, tj. o 4,4% w stosunku do I kwartału roku 2014.  Zmiana ta spowodowana jest 

głównie wzrostem przychodów  ze  sprzedaży  usług realizowanych przez Grupę. W tym samym okresie tempo 

wzrostu kosztów (4,4%) jest wyższe od  tempa  wzrostu  przychodów  (2,4%).  Największy wpływ na zwiększenie 

poziomu kosztów w odniesieniu do I kwartału roku 2014 mają koszty świadczeń pracowniczych (wzrost o 1 068 

tys. zł, tj.16,3%) oraz koszty usług obcych (wzrost o 785 tys. zł, tj. 2,7%), co spowodowane jest specyfiką 

działalności spółek Grupy.  

  

EBIT (zdefiniowany jako wynik na działalności operacyjnej)  

 Skonsolidowany EBIT skonsolidowany wyniósł 2 65 tys. zł, co oznacza jego spadek o 544 tys. zł, tj. 20,9 % w 

stosunku do analogicznego  okresu roku 2014.  

  

EBITDA (zdefiniowany jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)  

Skonsolidowany EBITDA wyniósł 2 336 tys. zł, co oznacza jego spadek o 497 tys. zł, tj. 17,6% w stosunku do I 

kwartału 2014 roku.   

 

Skonsolidowany zysk/strata netto  

Zysk netto skonsolidowany uzyskany w I kwartale roku 2015 wyniósł 1 105 tys. zł, co  oznacza  jego  spadek o  

383 tys.  zł,  tj.  o  25,8 %  w  stosunku do I kwartału  2013  roku.  Spadek ten jest przede wszystkim 

konsekwencją niższego wyniku EBIT.  

  

Struktura skonsolidowanych aktywów i pasywów   

Suma bilansowa w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy wg stanu na dzień 31 marca 2015 roku 

zamknęła się kwotą 123 538 tys. zł i jest niższa w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku o 10 753 tys. 

zł (tj. o 8,0%).  

Aktywa trwałe stanowią 57,7% sumy bilansowej według stanu na 31 marca 2015 roku wobec 53,7% na 31 

grudnia 2014 roku i odpowiednio aktywa obrotowe 42,3% wobec 46,3%.  

Najistotniejsze zmiany aktywów dotyczyły należności z tytułu dostaw i usług kształtują się na poziomie 48 053 

tys. zł i spadły o 10 576 tys. zł w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. 

Największą pozycję aktywów stanowią należności z tytułu dostaw i usług, które wynoszą 48 058 tys. zł.   
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 Na dzień 31 marca 2015 roku kapitał własny Grupy stanowi 67,3% źródeł finansowania i kształtuje się na 

poziomie zbliżonym do stanu na 31 grudnia 2013 roku.   

 Największą pozycję pasywów stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które wynoszą 23 416 tys. zł.  

 

Poniżej przedstawiono analizę pionową i poziomą struktury skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania 

z sytuacji finansowej oraz całkowitych dochodów. 

 

Dane skonsolidowane: 

 

Wybrane pozycje bilansowe 31.03.2015 31.12.2014 Zmiana Dynamika Struktura   

          31.03.2015 31.12.2014 

Aktywa trwałe 71 274 72 108 -833 -1,2% 57,7% 53,7% 

Aktywa obrotowe 52 264 62 183 -9 919 -16,0% 42,3% 46,3% 

AKTYWA OGÓŁEM 123 538 134 291 -10 753 -8,0% 100,0% 100,0% 

Kapitał własny 83 104 82 858 245 0,3% 67,3% 61,7% 

Zobowiązania długoterminowe 1 449 1 337 112 8,4% 1,2% 1,0% 

Zobowiązania krótkoterminowe 38 986 50 096 -11 110 -22,2% 31,6% 37,3% 

PASYWA OGÓŁEM 123 538 134 291 -10 753 -8,0% 100,0% 100,0% 

 

Wybrane pozycje wynikowe 

01.01.2015 
- 
31.03.2015 

01.01.2014 
- 
31.03.2014 Zmiana Dynamika Struktura   

          31.03.2015 31.12.2014 

Przychody ze sprzedaży 41 255 40 292 963 2,4% 100,0% 100,0% 

Koszty działalności operacyjnej 39 143 37 497 1 646 4,4% 94,9% 93,1% 

Zysk (strata) na sprzedaży 2 112 2 795 -683 -24,4% 5,1% 6,9% 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej -EBIT 2 065 2 609 -544 -20,9% 5,0% 6,5% 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej powiększony o 
amortyzację-EBITDA 2 336 2 833 -497 -17,6% 5,7% 7,0% 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 1 796 2 398 -602 -25,1% 4,4% 6,0% 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 1 105 1 488 -383 -25,8% 2,7% 3,7% 

 

Dane jednostkowe: 

 

Wybrane pozycje bilansowe 31.03.2015 31.12.2014 Zmiana Dynamika Struktura   

          31.03.2015 31.12.2014 

Aktywa trwałe 72 108 71 647 462 0,6% 58,4% 53,4% 

Aktywa obrotowe 8 399 8 374 25 0,3% 6,8% 6,2% 

AKTYWA OGÓŁEM 80 507 80 020 487 0,6% 65,2% 59,6% 

Kapitał własny 63 371 59 633 3 738 6,3% 51,3% 44,4% 

Zobowiązania długoterminowe 9 678 9 046 632 7,0% 7,8% 6,7% 

Zobowiązania krótkoterminowe 7 458 11 341 -3 883 -34,2% 6,0% 8,4% 

PASYWA OGÓŁEM 80 507 80 020 487 0,6% 65,2% 59,6% 
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Wybrane pozycje wynikowe 
01.01.2015 - 
31.03.2015 

01.01.2014 - 
31.03.2014 Zmiana Dynamika Struktura   

          31.03.2015 31.12.2014 

Przychody ze sprzedaży 5 330 5 336 -5 -0,1% 12,9% 13,2% 

Koszty działalności operacyjnej 4 972 4 540 432 9,5% 12,1% 11,3% 

Zysk (strata) na sprzedaży 358 796 -438 -55,0% 0,9% 2,0% 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej -EBIT 385 615 -230 -37,4% 0,9% 1,5% 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej powiększony o 
amortyzację-EBITDA 540 723 -183 -25,3% 1,3% 1,8% 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 294 564 -270 -47,9% 0,7% 1,4% 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 182 417 -234 -56,3% 0,4% 1,0% 

 

 

4. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA 

OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO 

KWARTAŁU 

 

Zdaniem Zarządu ASM Group S.A. największy wpływ na osiągane przez Grupę kapitałową wyniki finansowe, co 

najmniej  

w perspektywie najbliższego kwartału, będą miały zewnętrzne czynniki makroekonomiczne niezależne od 

jednostek wchodzących w skład Grupy oraz czynniki wewnętrzne.  

Do czynników zewnętrznych należą między innymi: 

 wysokość i wahania kursów walutowych; 

 stan koniunktury gospodarczej; 

 zmiany poziomu inflacji oraz wynagrodzeń; 

 poziom stóp procentowych; 

 poziom cen paliw; 

 warunki finansowania kapitałem obcym. 

Zarząd wskazuje następujące, wewnętrzne czynniki zależne od Spółek: 

 zwiększenie udziałów w rynku w oparciu o obecną ofertę usług i korzystne relacje kosztowe; 

 perspektywa pozyskania nowych klientów na obecnych i nowych rynkach; 

 racjonalizacja oferty świadczonych usług; 

 dopasowanie w ujęciu jakościowym i ilościowym procesu rekrutacji do skali świadczonych usług; 

 wypracowanie racjonalnej struktury organizacyjnej; 

 renegocjacje cen z dostawcami materiałów i usług. 

 wykorzystanie efektów synergii pomiędzy dotychczasowymi podmiotami Grupy a nowymi spółkami w 

celu maksymalizacji dynamiki rozwoju całej Grupy. 
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5. RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, KAPITAŁ, WYNIK 

FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIEZWYKŁE  

ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB WYWIERANY WPŁYW 

 

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku nie wystąpiły inne istotne, niezwykłe wydarzenia, które 

mogłyby  

w jakikolwiek sposób wpłynąć na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków 

pieniężnych Grupy. 

 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGMENTÓW OPERACYJNYCH, OBSZARÓW 

GEOGRAFICZNYCH  

I ISTOTNYCH KLIENTÓW 

Zgodnie z wymogami MSSF 8 „Segmenty operacyjne”, Grupa zidentyfikowała segmenty operacyjne w oparciu  

o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące  

o przydzielaniu zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe. 

 

Zarząd Grupy analizuje segmenty operacyjne na podstawie przychodów i kosztów bezpośrednich przypisanych 

do segmentu. Koszty sprzedaży, zarządu oraz przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej i 

działalności finansowej nie są analizowane w podziale na segmenty 

 

Działalność operacyjna Grupy ASM zagregowana została w następujących segmentach: 

 merchandising – obejmuje usługi polegające na zapewnieniu odpowiednio przeszkolonego personelu 

odpowiadającego za ekspozycję, segregowanie, inwentaryzację oraz ułożenie towarów na półkach, 

 field marketing – obejmuje organizacją eventów mających na celu wsparcie procesu sprzedaży, 

 outsourcing – stanowi outsourcing sił sprzedaży obejmujący dwa rodzaje usług polegających na 

zarządzaniu zespołem przedstawicieli handlowych lub administrowaniu zespołem prowadzonym przez 

klienta, 

 badania marketingowe – stanowi analizę sytuacji rynkowej opartą na monitoringu półkowym mającym na 

celu gruntowną analizę rynku oraz wykorzystanie innowacyjnych metod badawczych, 

 pozostałe segmenty – obejmują głównie przychody ze sprzedaży badań marketingowych, przychody z 

usług kontrolingowych i koordynacji pracy personelu, pozostałe usługi. 

 

W związku z faktem, iż podstawowym składnikiem kosztów operacyjnych poszczególnych segmentów Grupy są 

koszty pracownicze, przy czym pracownicy oddelegowani są do projektów w zakresie różnych segmentów, 

Zarząd Grupy nie analizuje kosztów operacyjnych w podziale na segmenty. Wiązałoby się to z koniecznością 

ponoszenia istotnych kosztów kontrolingowych, nie współmiernych do uzyskanych w ten sposób informacji. 

Zarząd Grupy ocenia rentowność zleceń na podstawie planowanej marży brutto na projekcie.  

Pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, podatek dochodowy oraz aktywa  

i zobowiązania są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów, w związku z 

czym Grupa nie zaprezentowała podziału tych pozycji na segmenty.  

Sposoby pomiaru przychodów nie różni się od zasad przyjętych do sporządzenia sprawozdania finansowego.  
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Podział przychodów operacyjnych ze sprzedaży na segmenty przedstawiono poniżej. 

  1.01.2015-31.03.2015 1.01.2014-31.03.2014 

Przychody operacyjne wg segmentów:     

merchandising 21 922 21 824 

field marketing 12 577 10 278 

outsourcing 5 255 5 382 

badania marketingowe 1 374 2 545 

pozostałe segmenty 156 283 

wyłączenia między segmentami - - 

wyłączenia konsolidacyjne -29 -20 

Przychody ze sprzedaży produktów wg segmentów, razem 41 255 40 292 

Przychody nieprzypisane do segmentów - - 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - 

Przychody ze sprzedaży, razem  41 255 40 292 

 

Informacje geograficzne 

W okresie 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku oraz w okresie porównywalnym Grupa działała głównie w 

dwóch obszarach geograficznych – w Polsce oraz we Włoszech. 

 

Poniżej przedstawiono przychody operacyjnych ze sprzedaży Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na 

poszczególne obszary geograficzne: 

 

Informacje geograficzne 
Przychody od klientów zewnętrznych 

1.01.2015 - 31.03.2015 1.01.2014-31.03.2014 

Polska 18 702 20 445 

Włochy 22 553 19 847 

RAZEM 41 255 40 292 

 

Główni klienci 

Poniżej przedstawiono koncentrację źródeł przychodów operacyjnych ze sprzedaży ze względu na istotnych 

klientów: 

Istotni klienci 1.01.2015-31.03.2015 
udział % w 

przychodach 

klient 1 5 528 13% 

klient 2 4 373 11% 

Pozostali klienci 31 354 76% 

przychody ze sprzedaży, razem 41 255 100% 

 

7. PRZYCHODY UZYSKIWANE SEZONOWO, CYKLICZNIE LUB SPORADYCZNIE  

 

W prowadzonej działalności Emitent dostrzega pewną sezonowość osiąganych przychodów w ciągu 

poszczególnych kwartałów roku obrotowego, która nie ma jednak istotnego wpływu na prezentowaną wartość 

przychodów w ujęciu rocznym.  
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Zwyczajowo w okresie lipiec-wrzesień odnotowywana jest zmniejszona aktywność branży usług wsparcia 

sprzedaży.  

Sytuacja związana jest z ograniczeniem przez Dostawców sieci handlowych w okresie wakacyjnym budżetów na 

działania merchandisingowe i promocyjne. 

 

8. ISTOTNE WYDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ NIEUJĘTE W ŚRÓDROCZNYM 

SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, A MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB 

WPŁYNĄĆ NA TO SPRAWOZDANIE 

 

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne wydarzenia nieujęte w sprawozdaniu, 

które mogłyby mieć wpływ na to sprawozdanie.  

 

9. WYPŁACONE (LUB ZADEKLAROWANE) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA 

JEDNĄ AKCJĘ Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku ASM Group S.A. nie wypłacała ani nie 

deklarowała wypłaty dywidendy. 

 

10. EMISJE, WYKUP ORAZ SPŁATA NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku ASM Group S.A. oraz spółki z Grupy nie 

dokonywały transakcji emisji, wykupu oraz spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 

 

11. RODZAJ ORAZ KWOTY ZMIAN WARTOŚCI SZACUNKOWYCH KWOT, KTÓRE BYŁY 

PODAWANE W POPRZEDNICH OKRESACH BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO, LUB 

ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKOWYCH PODAWANYCH W POPRZEDNICH LATACH 

OBROTOWYCH, JEŚLI WYWIERAJĄ ONE ISTOTNY WPŁYW NA BIEŻĄCY OKRES 

 

11.1. GRUPA KAPITAŁOWA ASM GROUP 

11.1.1. AKTYWA I REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

 

  31.03.2015 zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie 31.12.2014 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 453 18 
 

157 591 

Rezerwy na odroczony podatek dochodowy - - - - - 

 

11.1.2. REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 

 

  31.03.2015 zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie 31.12.2014 

rezerwy na świadczenia pracownicze, w 
tym: 

          

z tyt. odpraw emerytalnych i rentowych 5 0 4 0 9 

z tyt. ekwiwalentów za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy 

117 83 67 0 100 

Rezerwy na świadczenie pracownicze, 
razem 

122 83 71 0 110 
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11.1.3. REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 

 

  31.03.2015 zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie 31.12.2014 

badanie i przygotowanie sprawozdań 
finansowych 

0 0 0 8 8 

rezerwy na niewypłacone wynagrodzenia 931 595 0 211 548 

rezerwy na koszty usług obcych 109 55 379 35 468 

inne 64 73 9 0 0 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe, 
razem 

1 104 722 388 254 1 024 

 

11.1.4. WARTOŚĆ FIRMY ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ FIRMY  

 

 

31.03.2015 31.12.2014 

Wartość firmy brutto 72 926 73 662 

Odpis z tyt. trwałej utraty wartości -4 471     -4 471     

Wartość firmy netto 68 455 69 191 

 

Zmiana wartości firmy brutto wykazanej na dzień 31 marca 2015 roku w stosunku do 31 grudnia 2014 roku w 

kwocie 736 tys. zł wynikała z różnic kursowych powstałych z przeliczenia wartości firmy wyrażonych w walucie 

EUR i przypisanych do jednostek włoskich (Trade S.p.A., Promotion Intrade S.r.l.).  

 

Jednostka dominująca rozpoznała na koniec 2013 roku odpis aktualizujący wartość firmy w kwocie 4 471 tys. zł. 

Odpis został rozpoznany na wartości firmy przypisanej do Gruppo Trade Service sp. z o.o. jako ośrodka 

wypracowującego środki pieniężne. Odpis został oszacowany na podstawie porównania wartości odzyskiwalnej 

(wartości użytkowej) ośrodka wypracowującego środki pieniężne z wartością bilansową wartości firmy oraz 

konsolidowanych aktywów netto Gruppo Trade Service sp. z o.o. 

 

Poniżej przedstawiono zmianę stanu wartości firmy w okresie sprawozdawczym:  

  31.03.2015 zwiększenie zmniejszenie wykorzystanie 31.12.2014 

odpis aktualizujący wartość firmy 4 471 - - - 4 471 

 

11.1.5. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG  

 

 
31.03.2015 Zwiększenie Zmniejszenie Wykorzystanie 31.12.2014 

Odpis aktualizujący 761 204 1 0 558 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku Grupa kapitałowa nie dokonywano odpisów 

aktualizujących inne aktywa niż należności. 
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11.2. ASM GROUP S.A. 

 

11.2.1. AKTYWA I REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

 

  31.03.2015 zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie 31.12.2014 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 99 14 0 85 171 

Rezerwy na odroczony podatek dochodowy 8 535 
            -

       

               -

       
- 8 535 

 

11.2.2. REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 

 

  31.03.2015 zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie 31.12.2014 

z tyt. odpraw emerytalnych i rentowych  -  -  1  -  1 

z tyt. ekwiwalentów za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy 

50 20                                                               - - 30 

rezerwy na świadczenie pracownicze, 
razem 

51 20                                                               1 - 31 

 

11.2.3. REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 

 

  31.03.2015 zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie 31.12.2014 

badanie i przygotowanie sprawozdań 
finansowych 

- -  -  -  0 

rezerwy na niewypłacone wynagrodzenia 224 174 -  -  50 

rezerwy na koszty usług obcych 109 55 379 35 468 

inne 4 13 9  - -  

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe, 
razem 

336 241 388 35 518 

 

11.2.4. INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE 

 

  31.03.2015 zwiększenie zmniejszenie wykorzystanie 31.12.2014 

odpis aktualizujący inwestycje  
w jednostki zależne 

15 526 - - - 15 526 

 
Jednostka dominująca rozpoznała na koniec 2013 roku odpis aktualizujący inwestycję w udziały  

Gruppo Trade Service sp. z o.o. w kwocie 15 526 tys. zł.  

 

  



  

Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  219 
 
 

11.2.5. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG  

 

 
31.03.2015 Zwiększenie Zmniejszenie Wykorzystanie 31.12.2014 

Odpis aktualizujący 74 - - - 74 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku Emitent nie dokonywał odpisów 

aktualizujących inne aktywa niż należności. 

 

12. SKUTEK ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ W CIĄGU BIEŻĄCEGO 

OKRESU ŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIEM JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIEM LUB 

SPRZEDAŻĄ JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, 

RESTRUKTURYZACJĄ  

I ZANIECHANIEM DZIAŁALNOŚCI 

 

W okresie od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 roku nie miały miejsca zmiany w strukturze jednostki 

gospodarczej oraz Grupy kapitałowej. 

 

13. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

 

Salda nierozliczonych pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi na dzień bilansowy 

Na dzień 31.03.2015 r. oraz 31.12.2014r. nie istniały salda nierozliczonych pożyczek pomiędzy jednostkami 

powiązanymi. 

 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi  

Sprzedaż na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są według cen rynkowych. Zaległe 

zobowiązania na koniec okresu są nieoprocentowane i rozliczane gotówkowo lub bezgotówkowo. Grupa nie 

nalicza odsetek od podmiotów powiązanych z tytułu opóźnień w zapłacie Zobowiązania wobec podmiotów 

powiązanych nie zostały objęte żadnymi gwarancjami udzielonymi lub otrzymanymi. Nie są one także 

zabezpieczone w innych formach.  

W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa nie utworzyła żadnego odpisu na należności wątpliwe dotyczące 

kwot należności od podmiotów powiązanych.  

 

Pozostałe jednostki powiązane  

Jako pozostałe jednostki powiązane Jednostka dominująca uznaje miedzy innymi jednostki, nad którymi osoby z 

kluczowego kierownictwa Jednostki dominującej sprawowały kontrolę.  

 

Kluczowe kierownictwo  

Jako kluczowe kierownictwo Jednostka dominująca uznaje członków Zarządu oraz Rady nadzorczej jednostki 

dominującej. 
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Poniżej przedstawiono wartość transakcji z jednostkami powiązanymi w prezentowanym oraz porównawczym 

okresie: 

 

1.01.2015 – 31.03.2015   

 

Jednostki 
współkontrolowane 

i stowarzyszone 

Pozostałe 
jednostki 

powiązane 

Kluczowe 
kierownictwo 

Sprzedaż usług - - - 

Zakup usług - - - 

Należności z tyt. dostaw - - - 

Zobowiązania z tyt. dostaw - - - 

Pozostałe zobowiązania - - 2 

 

 

1.01.2014 – 31.03.2014   

 

Jednostki 
współkontrolowane 

i stowarzyszone 

Pozostałe 
jednostki 

powiązane 

Kluczowe 
kierownictwo 

Sprzedaż usług - - - 

Zakup usług - - - 

Należności z tyt. dostaw - - - 

Zobowiązania z tyt. dostaw - - - 

Pozostałe zobowiązania - - 197 

 

20.6.2. Skonsolidowane śródroczne historyczne informacje finansowe Grupy Emitenta za II 

kwartał 2015 roku 

 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 

STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU 

 

SKONSOLIDOWANIE WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

WYBRANE POZYCJE 
BILANSOWE GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

2015.06.30 

S
tr

uk
tu

ra
 

2014.12.31 

S
tr

uk
tu

ra
 

Zmiana 

D
yn

am
ik

a 

2014.06.30 

S
tr

uk
tu

ra
 

(w tys. złotych)         

                  

Aktywa trwałe 72 225 58,8% 72 197 59,4% 28 0,0% 72 197 59,4% 

Aktywa obrotowe 50 688 41,2% 49 329 40,6% 1 359 2,8% 49 329 40,6% 

AKTYWA OGÓŁEM 122 913 100,0% 121 525 100,0% 1 388 1,1% 121 525 100,0% 

Kapitał własny 85 500 69,6% 79 473 65,4% 6 027 7,6% 79 473 65,4% 

Zobowiązania  
krótkoterminowe 

35 337 28,7% 40 676 33,5% - 5 339 
-

13,1% 
40 676 33,5% 

PASYWA OGÓŁEM 122 913 100,0% 121 525 100,0% 1 388 1,1% 121 525 100,0% 
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WYBRANE POZYCJE WYNIKOWE 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 
NARASTAJĄCO 

2015 

S
tr

uk
tu

ra
 

2014 

S
tr

uk
tu

ra
 

Zmiana 

D
yn

am
ik

a 

(w tys. złotych) 01.01 - 30.06 01.01 - 30.06   

              

Przychody ze sprzedaży 83 051 100,0% 84 627 100,0% - 1 576 -1,9% 

Koszty działalności operacyjnej 77 761 93,6% 78 211 92,4% - 450 -0,6% 

Zysk (strata) na sprzedaży 5 291 6,4% 6 416 7,6% - 1 125 -17,5% 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej (EBIT) 

5 192 6,3% 6 044 7,1% - 852 -14,1% 

EBITDA (EBIT plus amortyzacja) 5 749 6,9% 6 464 7,6% - 715 -11,1% 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 673 5,6% 5 611 6,6% - 938 -16,7% 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

3 004 3,6% 3 780 4,5% - 776 -20,5% 

              

WYBRANE POZYCJE WYNIKOWE 
GRUPY KAPITAŁOWEJ KWARTALNIE 

2015 

S
tr

uk
tu

ra
 

2014 

S
tr

uk
tu

ra
 

Zmiana 

D
yn

am
ik

a 

(w tys. złotych) 01.04 - 30.06 01.04 - 30.06   

              

Przychody ze sprzedaży 41 796 100,0% 44 335 100,0% - 2 539 -5,7% 

Koszty działalności operacyjnej 38 618 92,4% 40 714 91,8% - 2 096 -5,1% 

Zysk (strata) na sprzedaży 3 178 7,6% 3 621 8,2% - 443 -12,2% 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej (EBIT) 

1 899 4,5% 2 292 5,2% - 393 -17,2% 

EBITDA (EBIT plus amortyzacja) 2 185 5,2% 2 488 5,6% - 303 -12,2% 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 876 6,9% 3 213 7,2% - 337 -10,5% 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

1 899 4,5% 2 292 5,2% - 393 -17,2% 

              

 

JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 

WYBRANE POZYCJE 
BILANSOWE EMITENTA 

2015.06.30 

S
tr

uk
tu

ra
 

2014.12.31 

S
tr

uk
tu

ra
 

Zmiana 

D
yn

am
ik

a 

2014.06.30 

S
tr

uk
tu

ra
 

(w tys. złotych)         

                  

Aktywa trwałe 72 730 89,4% 72 039 88,2% 691 1,0% 72 095 89,3% 

Aktywa obrotowe 8 640 10,6% 9 644 11,8% - 1 004 
-

10,4% 
8 682 10,7% 

AKTYWA OGÓŁEM 81 370 100,0% 81 684 100,0% - 314 -0,4% 80 777 100,0% 

Kapitał własny 65 690 80,7% 63 165 77,3% 2 525 4,0% 62 406 77,3% 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

5 371 6,6% 9 017 11,0% - 3 646 
-

40,4% 
8 841 10,9% 

PASYWA OGÓŁEM 81 370 100,0% 81 684 100,0% - 314 -0,4% 80 777 100,0% 
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WYBRANE POZYCJE WYNIKOWE 
EMITENTA NARASTAJĄCO 

2015 

S
tr

uk
tu

ra
 

2014 

S
tr

uk
tu

ra
 

Zmiana 

D
yn

am
ik

a 

(w tys. złotych) 01.01 - 30.06 01.01 - 30.06   

              

Przychody ze sprzedaży 10 002 100,0% 11 842 100,0% - 1 840 -15,5% 

Koszty działalności operacyjnej 9 118 91,2% 9 947 84,0% - 829 -8,3% 

Zysk (strata) na sprzedaży 884 8,8% 1 894 16,0% - 1 010 -53,3% 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej (EBIT) 

918 9,2% 1 694 14,3% - 776 -45,8% 

EBITDA (EBIT plus amortyzacja) 1 234 12,3% 1 901 16,1% - 667 -35,1% 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

2 729 27,3% 3 525 29,8% - 796 -22,6% 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

2 525 25,2% 3 189 26,9% - 664 -20,8% 

              

              

              

WYBRANE POZYCJE WYNIKOWE 
EMITENTA KWARTALNIE 

2015 

S
tr

uk
tu

ra
 

2014 

S
tr

uk
tu

ra
 

Zmiana 

D
yn

am
ik

a 

(w tys. złotych) 01.04 - 30.06 01.04 - 30.06   

Przychody ze sprzedaży 4 672 100,0% 6 506 100,0% - 1 834 -28,2% 

Koszty działalności operacyjnej 4 146 88,7% 5 408 83,1% - 1 262 -23,3% 

Zysk (strata) na sprzedaży 526 11,3% 1 098 16,9% - 572 -52,1% 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej (EBIT) 

2 343 50,1% 2 773 42,6% - 430 -15,5% 

EBITDA (EBIT plus amortyzacja) 2 504 53,6% 2 873 44,2% - 369 -12,8% 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

2 435 52,1% 2 961 45,5% - 526 -17,8% 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

2 343 50,1% 2 773 42,6% - 430 -15,5% 

 

Komentarz do podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych 
Przychody  

Przychody  ze sprzedaży usług (produktów) w II kwartale 2015 roku wyniosły 41 796 tys. zł. Największy udział w 
przychodach Grupy Kapitałowej stanowiły przychody segmentu merchandising, które w tym okresie kształtowały 
się na poziomie 23 434 tys. zł, co stanowi ich przyrost o 3 624 tys. zł, tj. 18,3% w stosunku do II kwartału roku 
2014. 

Koszty  

Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grupy w II kwartale bieżącego roku wyniosły  38 618 tys. zł, co 

oznacza ich spadek o 2 096 tys. zł, tj. o 5,1% w stosunku do II kwartału 2014 roku. Największy wpływ za 

zmniejszenie poziomu kosztów w odniesieniu do II kwartału roku 2014 mają pozostałe koszty operacyjne (spadek 

o 162 tys. zł, tj. 37,2%) oraz koszty usług obcych (spadek o 2 333 tys. zł, tj. o 7,6%). 

EBIT (zdefiniowany jako wynik na działalności operacyjnej)  

Skonsolidowany EBIT wyniósł 1 899 tys. zł, co oznacza jego spadek o 393 tys. zł, tj. 17,2 % w stosunku do 

analogicznego  okresu roku 2014.  
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EBITDA (zdefiniowany jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację)  

Skonsolidowany EBITDA wyniósł 2 185 tys. zł, co oznacza jego spadek o 303 tys. zł, tj. 12,2% w stosunku do II 

kwartału 2014 roku.   

Skonsolidowany zysk/strata netto  

Zysk netto skonsolidowany uzyskany w II kwartale roku 2015 wyniósł 1 899 tys. zł, co  oznacza  jego  spadek o  

393 tys.  zł,  tj.  o  17,2 %  w  stosunku do II kwartału 2014  roku.   

Struktura skonsolidowanych aktywów i pasywów   

Suma bilansowa w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku 

zamknęła się kwotą 122 913 tys. zł i jest wyższa w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku o 1 388 

tys. zł. (tj. o 1,1%). 

Aktywa trwałe stanowią 58,8% sumy bilansowej według na stanu na 30 czerwca 2015 roku wobec 59,4% na 30 

czerwca 2014 roku i odpowiednio aktywa obrotowe 41,24% wobec 40,6%. 

Najistotniejsze zmiany aktywów dotyczyły należności z tytułu dostaw i usług, które stanowią największą pozycję 

aktywów i wynoszą 46 555 tys. zł. Ich wartość wzrosła o 330 tys. zł. w porównaniu do stanu na dzień 30 czerwca 

2014 roku. 

Największą pozycją zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które wynoszą 21 293 tys. zł.  

SKONSOLIDOWANIE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA 

 
30.06.2015 

(niebadane) 
31.12.2014 
(badane) 

30.06.2014 
(niebadane) (w tys. złotych) 

Aktywa trwałe   72 225 72 066 72 197 

Wartość firmy   68 903 69 191 68 760 

Pozostałe wartości niematerialne   421 520 792 

Rzeczowe aktywa trwałe   2 402 1 835 1 934 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego   449 468 653 

Pozostałe aktywa długoterminowe   50 51 57 

Aktywa obrotowe   50 688 62 187 49 329 

Należności z tytułu dostaw i usług   46 555 58 132 46 225 

Należności z tytułu podatku dochodowego   359 580 9 

Należności pozostałe   195 241 181 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   3 269 2 553 2 097 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe   311 681 816 

AKTYWA OGÓŁEM   122 913 134 253 121 525 

         

PASYWA 

 
30.06.2015 

(niebadane) 
31.12.2014 

(badane) 
30.06.2014 

(niebadane) (w tys. złotych) 

Kapitał własny   85 500 82 826 79 473 

Kapitał podstawowy   59 053 59 053 59 053 

Kapitał zapasowy    4 093 144 144 

Zyski zatrzymane   22 351 23 295 20 472 

- w tym zysk (strata) netto   3 004 3 004 3 780 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   3 333 - 198 
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Udziały niedające kontroli    -  -  - 

Zobowiązania długoterminowe   2 077 1 270 1 376 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego   0 0 5 

Pozostałe rezerwy długoterminowe   5 7 29 

Kredyty bankowe długoterminowe    -  -  - 

Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe   2 071 1 263 1 342 

Zobowiązania krótkoterminowe   35 337 50 157 40 676 

Kredyty bankowe krótkoterminowe   8 256 16 528 12 902 

Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe   354 1 338 239 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   21 293 26 369 18 592 

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych   1 372 3 054 2 294 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego   369 257 2 704 

Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe   2 675 2 358 2 021 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe   1 018 252 1 923 

PASYWA OGÓŁEM   122 913 134 253 121 525 

 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 

CAŁKOWITE DOCHODY - część A 2015 2014 2015 2014 

(w tys. złotych) 01.01 - 30.06 01.01 - 30.06 01.04 - 30.06 01.04 - 30.06 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA         

Przychody ze sprzedaży 83 051 84 627 41 796 44 335 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 83 051 84 627 41 796 44 335 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

 -  -  -  - 

Koszty działalności operacyjnej 77 761 78 211 38 618 40 714 

Amortyzacja 557 420 286 196 

Zużycie materiałów i energii 1 078 958 455 619 

Usługi obce 58 491 60 039 28 258 30 591 

Świadczenia pracownicze 16 971 15 431 9 345 8 874 

Pozostałe koszty operacyjne 663 1 362 273 435 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  -  -  -  - 

Zysk (strata) na sprzedaży 5 291 6 416 3 178 3 621 

Pozostałe przychody operacyjne 71 85 45 83 

Pozostałe koszty operacyjne 170 456 96 269 

Odpis aktualizujący wartość firmy jednostek 
zależnych 

 -  -  -  - 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 192 6 044 3 127 3 435 

Przychody finansowe 2 13 1 9 

Koszty finansowe 521 446 252 232 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 673 5 611 2 876 3 213 

Podatek dochodowy 1 669 1 830 977 920 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

3 004 3 780 1 899 2 292 

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA         

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  -  -  -  - 

Zysk (strata) netto za rok obrotowy 3 004 3 780 1 899 2 292 

INNE CAŁKOWITE DOCHODY         

Pozycje, które mogą być przeniesione do 
wyniku w  
kolejnych  

- 330 91 529 - 23 
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okresach sprawozdawczych         

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek  
zagranicznych 

- 330 91 529 - 23 

Podatek dochodowy dotyczący innych 
całkowitych  
dochodów                         

 -  -  -  - 

Pozycje, które nie zostaną przeniesione do 
wyniku w  
kolejnych okresach sprawozdawczych 

 -  -  -  - 

Inne całkowite dochody (netto)  - 330 91 529 - 23 

Całkowite dochody ogółem 2 673 3 871 2 428 2 269 

 

 

CAŁKOWITE DOCHODY - część B 2015 2014 2015 2014 

(w tys. złotych) 01.01 - 30.06 01.01 - 30.06 01.04 - 30.06 01.04 - 30.06 

          

Zysk (strata) netto ogółem, przypadający(a) 
na 

        

Jednostkę dominującą 3 004 3 780 1 899 2 292 

Udziały niedające kontroli  -  -  -  - 

Całkowite dochody ogółem, przypadające na:         

Jednostkę dominującą 2 673 3 871 2 428 2 269 

Udziały niedające kontroli  -  -  -  - 

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji  
zwykłych 

58 630 265 58 630 265 58 630 265 58 630 265 

          

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/gr na  
jedną akcję) 

        

Z działalności kontynuowanej         

Zwykły 0,05 0,06 0,03 0,04 

Rozwodniony 0,05 0,06 0,03 0,04 

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej         

Zwykły 0,05 0,06 0,03 0,04 

Rozwodniony 0,05 0,06 0,03 0,04 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

Za okres od dnia 01.01.2015 roku do 30.06.2015 roku 

2015  (w tys. 
złotych) Kapitał  

zakładowy 

Kapitał 
zapasow

y 

Zyski 
zatrzyman

e 

Pozostał
e tytuły 

Kapitał 
przypadając
y jednostce 

dominującej 

Kapitał 
akcjonariuszy 

niekontrolujący
ch 

Kapitał 
własny 
razem 

01.01 - 30.06 

Stan na 
01.01.2015 

59 053 144 23 295 333 82 826  - 82 826 

Całkowite 
dochody: 

 -  - 3 004 - 330 2 673  - 2 673 

Zysk/strata netto 
roku  -  - 3 004  - 3 004  - 3 004 
    obrotowego 
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Różnice kursowe 
z przeliczenia  
jednostek 
zagranicznych 

 -  -  - - 330 - 330  - - 330 

Transakcje z 
właścicielami: 

 - 3 948 - 3 948  -  -  -  - 

Emisja akcji  -  -  - -  -  -  - 

Podział wyniku  - 3 948 - 3 948 -  -  -  - 

Stan na 
30.06.2015 

59 053 4 093 22 351 3 85 500  - 85 500 

 

Za okres od dnia 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku 

2014  (w tys. złotych) Kapitał  
zakładow

y 

Kapitał 
zapasow

y 

Zyski 
zatrzyman

e 

Pozostał
e tytuły 

Kapitał 
przypadając
y jednostce 
dominującej 

Kapitał 
akcjonariuszy 
niekontrolując

ych 

Kapitał 
własny 
razem 01.01 - 31.12 

Stan na 01.01.2014 59 053 8 621 8 215 - 289 75 602  - 75 602 

Całkowite dochody:  -  - 6 603 622 7 225  - 7 225 

Zysk/strata netto roku 
 -  - 6 603  - 6 603 

 - 
 - 

6 603 
obrotowego 

Różnice kursowe z 
przeliczenia  
jednostek 
zagranicznych 

 -  -  - 622 622  - 622 

Transakcje z 
właścicielami: 

 - - 8 477 8 477  -  -  -  - 

Emisja akcji  -  -  -  -  -  -  - 

Podział wyniku  - - 8 477 8 477  -  -  -  - 

Stan na 31.12.2014 59 053 144 23 295 333 82 826  - 82 826 

 

Za okres od dnia 01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku 

2014  (w tys. złotych) 
Kapitał  

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Zyski 

zatrzymane 
Pozostał
e tytuły 

Kapitał 
przypadający 

jednostce 
dominującej 

Kapitał 
akcjonariuszy 
niekontrolując

ych 

Kapitał 
własny 
razem 01.01 - 30.06 

Stan na 01.01.2014 59 053 8 621 8 215 - 289 75 602  - 75 602 

Całkowite dochody:  -  - 3 780 91 3 871  - 3 871 

Zysk/strata netto 
roku  -  - 3 780  - 3 780  - 3 780 

obrotowego 

Różnice kursowe z 
przeliczenia  
jednostek 
zagranicznych 

 -  -  - 91 91  - 91 

Transakcje z 
właścicielami: 

 - - 8 477 8 477  -  -  -  - 

Emisja akcji  -  -  -  -  -  -  - 

Podział wyniku  - - 8 477 8 477  -  -  -  - 

Stan na 30.06.2014 59 053 144 20 472 - 198 79 473  - 79 473 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE - część A 2015 2014 

(w tys. złotych) 01.01 - 30.06 01.01 - 30.06 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI  
OPERACYJNEJ 

    

I. Zysk / strata brutto 4 673 5 611 

II. Korekty 5 216 - 1 101 

 1. Kapitał mniejszości  -  - 

 2. Amortyzacja 557 420 

 3. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych 50 1 

 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 348 - 3 604 

 5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  -  - 

 6. Zmiana stanu rezerw 832 1 690 

 7. Zmiana stanu zapasów  -  - 

 8. Zmiana stanu należności 10 713 6 325 

 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
 i kredytów 

- 8 000 - 7 722 

10. Podatek dochodowy zapłacony 101 527 

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 430 - 725 

12. Inne korekty* 185 1 987 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 9 888 4 509 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

    

I. Wpływy 35 0 

1. Zbycie  rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 35  - 

2. Zbycie nieruchomości inwestycyjnych  -  - 

3. Zbycie aktywów finansowych  -  - 

4. Odsetki z aktywów finansowych 0 0 

II. Wydatki 49 140 

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych 

49 140 

2. Nabycie nieruchomości inwestycyjnych  -  - 

3. Nabycie aktywów finansowych  -  - 

4. Inne wydatki inwestycyjne  -  - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) - 14 - 140 

 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE - część B 2015 2014 

(w tys. złotych) 01.01 - 30.06 01.01 - 30.06 

      

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ 

    

I. Wpływy 934 231 

1. Dopłaty do kapitału  -  - 

2. Kredyty bankowe 934 231 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  -  - 

4. Inne wpływy finansowe  -  - 

II. Wydatki 9 423 4 766 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  -  - 

2. Wypłata dywidendy  -  - 
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3. Spłata kredytów bankowych 8 071 4 043 

4. Płatności z tytułu leasingu finansowego 149 278 

5. Odsetki 435 401 

6. Inne wydatki finansowe 769 44 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) - 8 490 - 4 535 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) 1 385 - 165 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 1 373 - 167 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - 11 - 2 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 895 2 264 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 3 280 2 099 

- o ograniczonej możliwości dysponowania  -  - 

 
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA 30.06.2015 
(niebadane) 

31.12.2014 
(badane) 

30.06.2014 
(niebadane) (w tys. złotych) 

Aktywa trwałe 72 730 72 039 72 095 

Wartości niematerialne i prawne 5  -  - 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 025 1 346 1 253 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 120 113 261 

Inwestycje w jednostki zależne 70 581 70 581 70 581 

Pozostałe aktywa długoterminowe  -  -  - 

Aktywa obrotowe 8 640 9 644 8 682 

Należności z tytułu dostaw i usług 4 437 6 753 5 403 

Należności z tytułu podatku dochodowego 83  -  - 

Należności pozostałe 1 637 1 641 1 704 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 276 847 975 

Pozostałe aktywa krótkoterminowe 207 403 600 

AKTYWA OGÓŁEM 81 370 81 684 80 777 

       

PASYWA 30.06.2015 
(niebadane) 

31.12.2014 
(badane) 

30.06.2014 
(niebadane) (w tys. złotych) 

Kapitał własny 65 690 63 165 62 406 

Kapitał podstawowy 59 053 59 053 59 053 

Kapitał zapasowy  4 093 144 144 

Zyski zatrzymane 2 544 3 967 3 208 

- w tym zysk (strata) netto 2 525 3 948 3 189 

Zobowiązania długoterminowe 10 309 9 502 9 530 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 8 535 8 535 8 540 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 1 8 

Kredyty bankowe długoterminowe  -  -  - 

Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 1 773 965 983 

Zobowiązania krótkoterminowe 5 371 9 017 8 841 

Kredyty bankowe krótkoterminowe 2 126 1 793 2 162 

Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe 317 317 210 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 216 5 292 3 468 

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych 52 225 141 

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego  - 132 338 

Zobowiązania pozostałe krótkoterminowe 352 1 102 1 330 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 308 156 1 192 

PASYWA OGÓŁEM 81 370 81 684 80 777 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 

CAŁKOWITE DOCHODY - część A 2015 2014 2015 2014 

(w tys. złotych) 01.01 - 30.06 01.01 - 30.06 01.04 - 30.06 01.04 - 30.06 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA         

Przychody ze sprzedaży 10 002 11 842 4 672 6 506 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 002 11 842 4 672 6 506 

Przychody netto ze sprzedaży towarów 
 i materiałów 

 -  -  -  - 

Koszty działalności operacyjnej 9 118 9 947 4 146 5 408 

Amortyzacja 316 207 162 100 

Zużycie materiałów i energii 521 361 259 260 

Usługi obce 6 831 7 704 3 009 4 170 

Świadczenia pracownicze 1 305 1 235 643 628 

Pozostałe koszty operacyjne 146 440 73 249 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  -  -  -  - 

Zysk (strata) na sprzedaży 884 1 894 526 1 098 

Pozostałe przychody operacyjne 34 10 7 10 

Pozostałe koszty operacyjne 0 210 0 30 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 918 1 694 533 1 079 

Przychody finansowe 1 948 1 948 1 948 1 947 

Koszty finansowe 138 117 46 64 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 729 3 525 2 435 2 961 

Podatek dochodowy 204 336 92 189 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 525 3 189 2 343 2 773 

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA         

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  -  -  -  - 

Zysk (strata) netto za rok obrotowy 2 525 3 189 2 343 2 773 

Inne całkowite dochody (netto)   -  -  -  - 

Całkowite dochody ogółem 2 525 3 189 2 343 2 773 

 

CAŁKOWITE DOCHODY - część B 2015 2014 2015 2014 

(w złotych) 01.01 - 30.06 01.01 - 30.06 01.04 - 30.06 01.04 - 30.06 

          

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji  
zwykłych (sztuki) 

58 630 265 58 630 265 58 630 265 58 630 265 

          

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/gr na  
jedną akcję) 

        

Z działalności kontynuowanej         

Zwykły 0,04 0,05 0,04 0,05 

Rozwodniony 0,04 0,05 0,04 0,05 

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej         

Zwykły 0,04 0,05 0,04 0,05 

Rozwodniony 0,04 0,05 0,04 0,05 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

2015  (w tys. złotych) Kapitał  
zakładowy 

Kapitał 
zapasowy 

Zyski 
zatrzymane 

Kapitał własny 
razem 

01.01 - 30.06 

Stan na 01.01.2015 59 053 144 3 967 63 165 

Całkowite dochody:  -  - 2 525 2 525 

Zysk/strata netto roku obrotowego  -  - 2 525 2 525 

Inne tytuły  -  -  -  - 

Transakcje z właścicielami:  - 3 948 - 3 948  - 

Emisja akcji  -  -  -  - 

Podział wyniku  - 3 948 - 3 948  - 

Stan na 30.06.2015 59 053 4 093 2 544 65 690 
 

2014  (w tys. złotych) 
Kapitał  

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Zyski 

zatrzymane 
Kapitał własny 

razem 01.01 - 31.12 

Stan na 01.01.2014 59 053 8 621 - 8 458 59 217 

Całkowite dochody:  -  - 3 948 3 948 

Zysk/strata netto roku obrotowego  -  - 3 948 3 948 

Inne tytuły  -  -  -  - 

Transakcje z właścicielami:   - 8 477 8 477  - 

Emisja akcji  -  -  -  - 

Podział wyniku  - - 8 477 8 477  - 

Stan na 31.12.2014 59 053 144 3 967 63 165 
 

2014  (w tys. złotych) 
Kapitał  

zakładowy 
Kapitał 

zapasowy 
Zyski 

zatrzymane 
Kapitał własny 

razem 01.01 - 30.06 

Stan na 01.01.2014 59 053 8 621 - 8 458 59 217 

Całkowite dochody:  -  - 3 189 3 189 

Zysk/strata netto roku obrotowego  -  - 3 189 3 189 

Inne tytuły  -  -  -  - 

Transakcje z właścicielami:   - 8 477 8 477  - 

Emisja akcji  -  -  -  - 

Podział wyniku  - - 8 477 8 477  - 

Stan na 30.06.2014 59 053 144 3 208 62 406 
 

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE - część A 2015 2014 

(w tys. złotych) 01.01 - 30.06 01.01 - 30.06 

      

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI  
OPERACYJNEJ 

    

I. Zysk / strata brutto 2 729 3 525 

II. Korekty - 2 625 - 2 710 

 1 . Amortyzacja 316 207 

 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych 50 5 
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 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - 1 948 - 1 947 

 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  -  - 

 5. Zmiana stanu rezerw 160 1 095 

 6. Zmiana stanu zapasów  -  - 

 7. Zmiana stanu należności 2 238 - 211 

 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek  
i kredytów 

- 4 138 - 1 678 

 9. Podatek dochodowy zapłacony 190 - 440 

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 426 242 

11. Inne korekty 81 15 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 104 815 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

    

I. Wpływy 1 247  - 

1. Zbycie  rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 35  - 

2. Zbycie nieruchomości inwestycyjnych  -  - 

3. Zbycie aktywów finansowych  -  - 

4. Odsetki i dywidendy z aktywów finansowych 1 212  - 

II. Wydatki 22 52 

1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 22 52 

2. Nabycie nieruchomości inwestycyjnych  -  - 

3. Nabycie aktywów finansowych  -  - 

4. Inne wydatki inwestycyjne  -  - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 226 - 52 

 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE - część B 2015 2014 

(w tys. złotych) 01.01 - 30.06 01.01 - 30.06 

      

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ 

    

I. Wpływy 334  - 

1. Dopłaty do kapitału  -  - 

2. Kredyty bankowe 334  - 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  -  - 

4. Inne wpływy finansowe  -  - 

II. Wydatki 220 449 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  -  - 

2. Wypłata dywidendy  -  - 

3. Spłata kredytów bankowych  - 72 

4. Płatności z tytułu leasingu finansowego 133 265 

5. Odsetki 87 111 

6. Inne wydatki finansowe  -  - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 113 - 449 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) 1 443 314 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 1 373 - 936 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  -  - 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 834 661 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 2 276 975 

- o ograniczonej możliwości dysponowania  -  - 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 
SKONSOLIDOWANEGO ORAZ JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

NOTA 1 INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

Dane jednostki dominującej 
ASM GROUP S.A. („Jednostka Dominująca”, „Spółka”, „Emitent”) została zawiązana w dniu 5 sierpnia 2010 roku. 

Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.  

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 18.  

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000363620, w dniu 27 sierpnia 2010 roku. 

Spółce został nadany numer NIP 5252488185 oraz numer REGON 142578275. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest merchandising i outsourcing sił sprzedaży. 

Struktura Akcjonariuszy Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco: 

Akcjonariusz 
Ilość 

posiadanych 
akcji 

Udział w kapitale 
podstawowym 

Udział w głosach w 
organach stanowiących 

Adam Stańczak 15 433 455 26,13% 26,13% 

Marcin Skrzypiec 15 433 455 26,13% 26,13% 

Tatiana Pikula 15 428 616 26,13% 26,13% 

JK Fund Suisse SA 3 260 000 5,52% 5,52% 

Pozostali 9 497 929 16,09% 16,09% 

RAZEM 59 053 455 100,00% 100,00% 
 

Od dnia 18 marca 2013 roku akcje serii A, B i C Spółki dominującej zostały wprowadzone do obrotu  

w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. 
 

Grupa kapitałowa 

W skład Grupy nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 

finansowe.  Jednostki Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A. nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. 
 

Skład Grupy kapitałowej ASM GROUP S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa Kapitałowa ASM GROUP”) na 

dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższa tabela:   

Nazwa jednostki Siedziba 
Charakter Powiązania z 
Jednostką Dominującą 

Udziałowcy 

ASM GROUP S.A. Warszawa - - 

GreyMatters Sp. z o.o. Warszawa 
Jednostka zależna 
bezpośrednio 

100% ASM GROUP 
S.A. 

Gruppo Trade Service Polska Sp. z 
o.o. 

Warszawa 
Jednostka zależna 
bezpośrednio 

100% ASM GROUP 
S.A. 

New Line Media Sp. z o.o. Warszawa 
Jednostka zależna 
bezpośrednio 

100% ASM GROUP 
S.A. 

Trade S.p.A. Turyn (Włochy) 
Jednostka zależna 
bezpośrednio 

100% ASM GROUP 
S.A. 

Promotion Intrade S.r.l. Turyn (Włochy) 
Jednostka zależna 
pośrednio 

100% Trade S.p.A. 
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NOTA 2 INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 
 

W skład Zarządu Spółki dominującej na dzień 30 czerwca 2015 roku wchodzili: 

Prezes Zarządu    Adam Stańczak, 

Wiceprezes Zarządu  Marcin Skrzypiec, 

Członek Zarządu  Jacek Pawlak, 

Członek Zarządu  Patryk Górczyński. 

W okresie od 1 kwietnia 2015 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły 

zmiany osobowe w składzie Zarządu Jednostki Dominującej.  

 

NOTA 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI 
DOMINUJĄCEJ 
 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku wchodzili: 

Przewodniczący RN Maciej Cudny 

Członek RN  Paweł Młynarski 

Członek RN  Filip Nazar 

Członek RN  Jacek Kuczewski 

Członek RN  Magdalena Pasecka 

W okresie od 1 kwietnia 2015 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły 

zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej. 

 

NOTA 4 |INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SKRÓCONEGO 
ŚRÓDROCZENGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

NOTA 4.1 |PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 
 

Skrócone śródroczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy („skrócone 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe”, „sprawozdanie”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym 

Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa i dla pełnego zrozumienia sytuacji 

finansowej i wyników działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej powinno być czytane wraz ze z jednostkowym 

oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres 2014 roku.  

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces 

wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez 

Spółkę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami 

MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).  

Skrócone Śródroczne Sprawozdanie Finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki Dominującej w 

dniu 12 sierpnia 2015 roku. 

 

NOTA 4.2 FORMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 

2015 roku zostało sporządzone w wersji skróconej i składa się z: 
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- skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy, 

sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy, 

sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy), 

 

- skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta (sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Emitenta, sprawozdanie z całkowitych dochodów Emitenta, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Emitenta, sprawozdanie z przepływów pieniężnych Emitenta), 

 

- dodatkowych informacji i objaśnień do śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego 

sprawozdania finansowego. 

Skrócone Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe przedstawione są w polskich złotych („zł”), a 

wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. zł”). 

Skrócone Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe nie podlegały badaniu oraz nie zostały 

poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta. 

 

NOTA 4.3 OKRES SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANE PORÓWNYWALNE 
 

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres 6 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku 

do dnia 30 czerwca 2015 roku. 

Dla danych prezentowanych w skróconym jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 

2014 roku oraz na dzień 30 czerwca 2014 roku. Dla danych prezentowanych w skróconym jednostkowym oraz 

skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian 

w kapitale własnym oraz skróconym skonsolidowany, sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano 

porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. 

 

NOTA 4.4 ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI 
 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 

gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 

miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego 

zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Jednostki Dominującej 

nie stwierdza, na dzień podpisania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

NOTA 4.5 PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I METODY OBLICZENIOWE  
 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE). Podstawowe 

zasady rachunkowości przyjęte do stosowania przez Emitenta zostały przedstawione w punkcie 2.4.1.  

 

Kursy walut, przyjęte do wyceny bilansowej, Grupa przyjęła zgodnie z tabelami publikowanymi przez Narodowy 

Bank Polski. 
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Okres Tabela NBP  Kurs  EUR Średnia Kursów EUR (*) 

30.06.2015  124/A/NBP/2015 4,1944  
1.01.2015  –  30.06.2015   4,1341 
31.12.2014 252/A/NBP/2014 4,2623  
1.01.2014  –  31.12.2014   4,1893 
30.06.2014 124/A/NBP/2014 4,1609  
1.01.2014  –  30.06.2014   4,1784 

* - średnia arytmetyczna z kursów średnich na ostatni dzień miesiąca w danym okresie 

 

NOTA 4.5.1 ZASADY KONSOLIDACJI 
 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje śródroczne sprawozdania finansowe ASM GROUP 

S.A. oraz śródroczne sprawozdania finansowe jej jednostek zależnych. Sprawozdania finansowe jednostek 

zależnych po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF – sporządzane są za ten sam okres 

sprawozdawczy, co sprawozdanie Jednostki Dominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w 

oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym 

charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości wprowadza 

się korekty.  

 

Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z 

transakcji w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba że 

dowodzą wystąpienia utraty wartości. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad 

nimi kontroli przez Grupę, a przestają być konsolidowane od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez 

Jednostkę Dominującą ma miejsce wtedy, gdy posiada ona bezpośrednio lub pośrednio, poprzez swoje jednostki 

zależne, więcej niż połowę liczby głosów w danej spółce, chyba że możliwe jest do udowodnienia, że taka 

własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy, gdy spółka 

dominująca ma możliwość kierowania polityką finansową i operacyjną danej jednostki.   

 

Zmiany udziałów Grupy w jednostkach zależnych nieskutkujące utratą kontroli rozlicza się, jako transakcje 

kapitałowe. Wartość bilansowa udziałów zapewniających Grupie kontrolę oraz udziałów niedających kontroli 

podlega korekcie w celu odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostkach zależnych. Wszelkie 

różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niedających kontroli a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub 

otrzymanej odnosi się bezpośrednio na kapitał własny i przypisuje akcjonariuszom  Spółki. 

 

Udziały niedające kontroli stanowiące część udziałów właścicielskich i uprawniające posiadaczy do 

proporcjonalnego udziału w aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji można początkowo wycenić w 

wartości godziwej lub odpowiednio do proporcji udziałów niedających kontroli w ujętej wartości możliwych do 

zidentyfikowania aktywów netto jednostki przejmowanej. Wyboru metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla 

każdej transakcji przejęcia 

 

NOTA 4.5.2 WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK ZALEŻNYCH 
 

Wartość firmy powstająca przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki sumy przekazanej 

płatności, wartości udziałów niesprawujących kontroli i wartości godziwej uprzednio posiadanych udziałów w 

jednostce nabywanej nad udziałem Grupy w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, 

zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki ujmowanych na dzień przejęcia.  
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W przypadku wystąpienia wartości ujemnej, Grupa dokonuje ponownego przeglądu ustalenia wartości godziwych 

poszczególnych składników nabywanych aktywów netto. Jeżeli w wyniku przeglądu nadal wartość jest ujemna 

ujmuje się ją niezwłocznie w wyniku finansowym, jako zysk z okazyjnego nabycia.  

Wartość firmy ujmuje się początkowo, jako składnik aktywów po koszcie, a następnie wycenia według kosztu 

pomniejszonego o skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości.  

Dla celów testowania utraty wartości, wartość firmy alokuje się na poszczególne ośrodki Grupy generujące 

przepływy pieniężne, które powinny odnieść korzyści z synergii będących efektem połączenia. Jednostki 

generujące przepływy pieniężne, do których alokuje się wartość firmy, testuje się pod względem utraty wartości 

raz w roku lub częściej, jeśli można wiarygodnie przypuszczać, że utrata wartości wystąpiła. Jeśli wartość 

odzyskiwana ośrodka generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jej wartości bilansowej, stratę z tytułu 

utraty wartości alokuje się najpierw w celu redukcji kwoty bilansowej wartości firmy 

alokowanej do tego ośrodka, a następnie do pozostałych aktywów tego ośrodka, proporcjonalnie do wartości 

bilansowej poszczególnych składników aktywów tej jednostki. Strata z tytułu utraty wartości ujęta dla wartości 

firmy nie podlega odwróceniu w następnym okresie. W chwili zbycia jednostki zależnej lub podlegającej wspólnej 

kontroli, przypadającą na nią część wartości firmy, uwzględnia się przy obliczaniu zysku/straty z tytułu zbycia. 

 

NOTA 4.5.3 WARTOŚCI NIEMATERIALNE 
 

Wartości niematerialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do 

Grupy korzyści ekonomicznych, które mogą być powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości 

niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości 

niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z 

tytułu utraty wartości. 

 

Wartości niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności. Wartość amortyzacji wartości niematerialnych odnosi się w rachunek zysków i strat 

do pozycji „Amortyzacja”. 

 

Wartości niematerialne i prawne występujące w Grupie oraz stawki amortyzacji: 

 

Licencje i prawa do programów komputerowych 20% - 50% 

 

NOTA 4.5.4 ŚRODKI TRWAŁE 
 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia powiększonej o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem 

i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używania lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o 

odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 

 

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, takie jak koszty napraw, przeglądów, 

opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 

Jeżeli jest jednak możliwe wykazanie, że poniesione nakłady spowodowały zwiększenie oczekiwanych 

przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane 

pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową tego środka trwałego (tzw. ulepszenie). 

 

W momencie likwidacji lub sprzedaży środków trwałych, zyski lub straty wynikające z tego faktu ujmowane są w 

sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jako różnica między przychodami netto ze zbycia (jeśli takie były) a wartością 

bilansową tej pozycji. 
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Środki trwałe, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 

użyteczności, który odpowiada następującym stawkom: 

 

Urządzenia techniczne i maszyny 4,5% - 30% 

Środki transportu 14% - 20% 

Inne środki trwałe 10% - 30% 

 

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu 

na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne 

z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały. 

 

NOTA 4.5.5 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 
 

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 

nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych (z wyjątkiem różnic kursowych nie będących korektą 

płaconych odsetek), pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe  

w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

 

NOTA 4.5.6 AKTYWA FINANSOWE 
 

Aktywa finansowe dzielą się na następujące kategorie:  

 Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności,  

 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,  

 Pożyczki i należności, 

 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.  

 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe niebędące instrumentami 

pochodnymi, o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, 

które Grupa zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niż:  

 wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,  

 wyznaczone jako dostępne do sprzedaży,  

 spełniające definicję pożyczek i należności.  

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy 

użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia 

bilansowego.  

 

Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik 

spełniający jeden z poniższych warunków:  

e) jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się, jako 

przeznaczone do obrotu, jeśli są:  

 nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,  

 częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których 

istnieje prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,  

 instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem 

rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych,  
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f) został zgodnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.  

 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej 

uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany 

wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako przychody 

(korzystne zmiany netto wartości godziwej) lub koszty (niekorzystne zmiany netto wartości godziwej). Jeżeli 

kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać 

zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Nie 

dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne z 

kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy 

instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego byłoby zabronione. 

Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii wycenianych w wartości godziwej 

przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione:  

 taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny 

(niedopasowanie księgowe); lub  

 aktywa są częścią grupy aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość 

godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub  

 aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie 

ujmowane.  

 

Pożyczki i należności to niezliczone do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych 

do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin 

ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o terminie 

wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.  

 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które 

zostały zaklasyfikowane, jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych 

trzech kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej 

o odpis z tytułu utraty wartości. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą 

wartości ujmuje się, jako koszt.  

Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie 

początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej w przypadku 

składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty 

transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.  

 

Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami umownymi 

składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub 

gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną 

stronę trzecią. 

 

NOTA 4.5.7 UTRATA WARTOŚCI 
 

W przypadku zaistnienia zewnętrznych lub wewnętrznych przesłanek, które wskazują, że istnieje ryzyko braku 

możliwości odzyskania wartości ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego składnika aktywów, przeprowadza 

się testy sprawdzające pod kątem ewentualnej utraty wartości. Testy sprawdzające są przeprowadzane raz w 

roku także w odniesieniu do wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie używania oraz w stosunku do 

wartości firmy niezależnie od zaistnienia przesłanek.  
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Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów 

(lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne) przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwana 

to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej. Odpis z tytułu 

utraty wartości ujmuje się w ciężar zysków i strat.  

 

Niefinansowe aktywa trwałe, dla których w okresach wcześniejszych dokonano odpisu z tytułu utraty wartości 

testuje się na każdy dzień sprawozdawczy pod kątem wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość 

odwrócenia wcześniej dokonanego odpisu.  

 

Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, na jakim generują 

przepływy pieniężne niezależnie od innych aktywów (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Dla celów 

przeprowadzenia testów na utratę wartości ośrodek wypracowujący środki pieniężne ustala się każdorazowo. Na 

najwyższym poziomie w Grupie ośrodkiem odpowiedzialności jest spółka, z kolei ośrodki odpowiedzialności na 

najniższym poziomie w Grupie są wybrane aktywa w ramach spółek.  

 

Utrata wartości aktywów finansowych  

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonuje się oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że 

składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość. Do istotnych obiektywnych 

przesłanek (dowodów) zalicza się przede wszystkim: poważne problemy finansowe dłużnika, wstąpienie na drogę 

sądową przeciwko dłużnikowi, zanik aktywnego rynku dla danego instrumentu finansowego, wystąpienie istotnej 

niekorzystnej zmiany w środowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystawcy instrumentu finansowego, 

utrzymywanie się spadku wartości godziwej instrumentu finansowego poniżej poziomu zamortyzowanego kosztu.  

 

 Utrata wartości należności handlowych  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 

odpisu aktualizującego. Utratę wartości bada się na podstawie analizy przeterminowania płatności w 

wyznaczonych okresach.  

Na należności objęte ugodą nie tworzy się odpisów aktualizujących do wysokości kwoty objętej ugodą, pod 

warunkiem wywiązywania się płatności zawartych w ugodzie. Dla należności objętych ugodą, z której dłużnik się 

nie wywiązuje tworzony jest odpis w 100% należności głównej. Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w 

sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Odwrócenie odpisu ujmuje się, jeżeli w kolejnych okresach utrata 

wartości ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to może być przypisane do zdarzeń występujących po momencie 

ujęcia odpisu. 

 
NOTA 4.5.8 LEASING 
 

Leasing jest klasyfikowany, jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne 

korzyści oraz ryzyko wynikające z faktu bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje 

leasingu są traktowane, jako leasing operacyjny. 

 

Jednostki wchodzące w skład Grupy występują, jako strony umów leasingowych, na podstawie, których przyjmują 

do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne przez uzgodniony 

okres. 

W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy, których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i 

pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest 

ujmowany w aktywach, jako środek trwały według niższej z dwóch wartości (i) wartości godziwej lub (ii) wartości 
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bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone 

między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy 

odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w sprawozdaniu z 

całkowitych dochodów w okresie, którego dotyczą.  

 

Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane w ciągu przewidywanego okresu  

ich ekonomicznej użyteczności lub przez okres trwania umowy leasingu. 

 

NOTA 4.5.9 TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ 
 

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w polskich złotych („PLN”), zaokrąglone do 

tysięcy złotych (tys. zł). Polski złoty stanowi walutę prezentacyjną Grupy. Dla jednostki dominującej oraz 

jednostek zależnych prawa polskiego walutą funkcjonalną jest polski złoty. Dla jednostek zależnych prawa 

włoskiego walutą funkcjonalną jest euro („EUR”). 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na 

ten dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według 

kursu obowiązującego na ten dzień. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej  

i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. 

Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.   

Różnice kursowe ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem:  

 różnic kursowych stanowiących koszty finansowania zewnętrznego, dotyczące aktywów w budowie 

przeznaczonych do przyszłego wykorzystania operacyjnego, które włącza się do tych aktywów i traktuje, 

jako korekty kosztów odsetkowych, 

 różnic kursowych wynikających z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed określonym 

ryzykiem walutowym zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń. 

 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę 

prezentacyjną Grupy po kursie obowiązującym na dzień bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są przeliczane 

po kursie wymiany stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku 

obrotowego. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale 

własnym, jako jego odrębny składnik „Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych”. Sprawozdania 

jednostkowe spółek zagranicznych przeliczane są z uwzględnieniem czterech miejsc po przecinku. W związku z 

tym, że sprawozdanie skonsolidowane sporządzamy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, mogą 

wystąpić zaokrąglenia i niezgodności w sumach na poziomie miejsc dziesiętnych.  

W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone różnice kursowe ujęte w kapitale 

własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 

 

NOTA 4.5.10 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
 

Grupa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, w celu zachowania zasady współmierności 

kosztów i przychodów. Czynne rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartości nabycia na moment 

początkowej wyceny, zaś na dzień bilansowy wartość nabycia korygowana jest o część odpisanego kosztu lub 

przychodu przypadającego na miniony okres.  

W ramach biernych rozliczeń międzyokresowych, Grupa rozpoznaje: 
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a) prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Zobowiązaniach z tyt. świadczeń 

pracowniczych” 

 rezerwy na urlopy, 

b) prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług” 

 rezerwy na koszty dotyczące danego okresu, do których faktury nie zostały jeszcze otrzymane, 

 rezerwy na inne koszty. 

Grupa dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych.  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się w wartości nominalnej. 

 

NOTA 4.5.11 KAPITAŁ WŁASNY GRUPY 
 

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Jednostki dominującej i wpisanej 

w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale 

zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.  

W przypadku wykupu własnych akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana  

w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji akcji własnych.  

 
NOTA 4.5.12 REZERWY 
 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający 

ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 

konieczność wypływu środków tożsamych ze stratami ekonomicznymi, oraz gdy można dokonać wiarygodnego 

oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 

Jako pozostałe rezerwy długoterminowe Grupa rozpoznaje zawiązane rezerwy na odprawy emerytalne  

i rentowe. 

 

NOTA 4.5.13 KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI OTRZYMANE 
 

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego 

wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, 

wszystkie kredyty bankowe i pożyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego 

kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

 

NOTA 4.5.14 KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO 
 

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków 

trwałych, wartości niematerialnych lub innych dostosowywanych składników aktywów, przez okres budowy, 

przystosowania i montażu są ujmowane w wartości tych aktywów (z wyjątkiem różnic kursowych nie będących 

korektą płaconych odsetek), jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania 

zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 
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NOTA 4.5.15 ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY 
 

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich 

dodatnich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i 

pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

 

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich 

ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne 

lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który 

pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty. 

 

W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu odpisu aktualizującego wartość udziałów w jednostkach 

podporządkowanych nie objętych konsolidacją, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w 

bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. 

różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na 

potrącenie ujemnych różnic przejściowych.  

 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy 

i ulega stosownemu obniżeniu w części, w jakiej przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do 

opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu 

odroczonego podatku. 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem 

stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie 

zrealizowany lub zobowiązanie spełnione, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) 

obowiązujące i uchwalone na dzień bilansowy. 

 

NOTA 4.5.16 UZNAWANIE PRZYCHODÓW 
 

Przychody ze sprzedaży produktów (usług) 

Jeżeli wynik transakcji dotyczącej sprzedaży produktów (usług) można oszacować w wiarygodny sposób, 

przychody z transakcji ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy. 

Wynik transakcji można ocenić w wiarygodny sposób, jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki: 

 kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 

 istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu przeprowadzonej 

transakcji, 

 stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób, 

 koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione  

w wiarygodny sposób. 

 

Jeżeli w wyniku transakcji dotyczącej sprzedaży usług nie można oszacować w wiarygodny sposób, przychody  

z transakcji ujmuje się tylko do wysokości poniesionych kosztów, które jednostka gospodarcza spodziewa się 

odzyskać. 

 

Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów 

Grupa rozpoznaje przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wówczas, gdy spełnione są następujące 

warunki: 
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 jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności 

do towaru, 

 jednostka gospodarcza przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami  

w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo 

własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli, 

 kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, 

 istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu 

transakcji, 

 koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z 

transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób. 

Przychody ujmowane są w wartości godziwej należnej zapłaty. 

 

NOTA 4.5.17 KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 
 

Pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych lub rentowych w momencie przechodzenia na emeryturę lub 

rentę. Odprawy te przysługują pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności 

do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, w 

wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Grupa uznaje koszty z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych na 

bazie memoriałowej. Zgodnie z MSR 19 i 37, rezerwa na odprawy emerytalne prezentowana jest w sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej w grupie zobowiązań długo- lub krótkoterminowych, w pozycji „Pozostałe zobowiązania”. 

 

NOTA 4.5.18 AKTYWA (LUB GRUPY AKTYWÓW DO ZBYCIA) PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 
 

Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) są klasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość 

bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a sprzedaż uważana jest za 

wysoce prawdopodobną. Wyceniane są one w niższej z następujących dwóch kwot: ich wartości bilansowej i 

wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa ma zostać odzyskana przede 

wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie. 

 

NOTA 4.5.19 ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE 
 

Przez zobowiązania warunkowe rozumie się: 

e) możliwy obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, którego istnienie zostanie 

potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości 

niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy; lub 

f) obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu 

finansowym, ponieważ: 

 nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści 

ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku; lub 

 kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie. 

 

Przez aktywa warunkowe rozumie się możliwe składniki aktywów, które powstały na skutek zdarzeń przeszłych 

oraz których istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub 

większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Grupy. 
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NOTA 4.5.20| SZACUNKI ZARZĄDU 
 

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarząd Spółki pewnych szacunków 

i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach 

do tego sprawozdania. 

Szacunki i osądy księgowe wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym 

przewidywań odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne.  

Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i 

zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają 

weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w 

okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i 

okresów przyszłych. 

Oszacowania i założenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty 

wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poniżej.  

 

Odpisy aktualizujące należności 

Poziom odpisów aktualizujących wartość należności ustalany jest przy uwzględnieniu oczekiwanego ryzyka 

związanego z należnościami oraz poczynionych zabezpieczeń wpływających na skuteczność windykacji, mimo 

że przyjęte założenia opierają się na najlepszej wiedzy, rzeczywiste wyniki mogą różnić się od oczekiwanych.  

 

Odpis wartości firmy 

Odpisy wartości firmy szacowane są na podstawie założeń Zarządu Jednostki Dominującej dotyczących 

ustalenia wartości odzyskiwalnej. Spółka ujawnia główne przesłanki wskazujące na utratę wartości, zastosowane 

modele, stopy dyskontowe oraz stopy wzrostu przyjęte do modeli.  

 

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 

Rezerw na niewykorzystane urlopy ustalane są na podstawie ilości niewykorzystanych dni urlopowych na dany 

dzień oraz przeciętnego wynagrodzenia pracownika przypadającego na jeden dzień, powiększonego o składki na 

ubezpieczenia społeczne pracodawcy.  

 

Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych  

Zarząd określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla poszczególnych rzeczowych 

aktywów trwałych. Szacunek ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. 

W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę spodziewanego okresu użytkowania (np. zmiany 

technologiczne, wycofanie z użytkowania itp.) mogą się zmienić stawki amortyzacji. W konsekwencji zmieni się 

wartość odpisów amortyzacyjnych i wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych.  

 

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu stawek 

podatkowych, które według dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywów lub 

rozwiązania zobowiązania, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie lub 

faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego. Prawdopodobieństwo realizacji aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy Kapitałowej. 

Prognozowane wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej wskazują, że zostanie osiągnięty dochód do 

opodatkowania, na podstawie czego prawdopodobieństwo rozliczenia aktywa spółki Grupy Kapitałowej określają 

jako wysokie i ujmują to aktywo w pełnej wysokości. 
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NOTA 4.5.21 SEZNOWOŚĆ I CYKLICZNOŚĆ 
 

W prowadzonej działalności Grupa dostrzega pewną sezonowość osiąganych przychodów w ciągu 

poszczególnych kwartałów roku obrotowego, która nie ma jednak istotnego wpływu na prezentowaną wartość 

przychodów w ujęciu rocznym. Zapotrzebowanie na usługi świadczone w ramach Grupy Kapitałowej wzrasta w 

okresach świątecznych. Zjawisko związane jest szczególnie z okresem świąt Bożego Narodzenia oraz 

Wielkanocy. Dodatkowo można zaobserwować zmniejszoną aktywność branży usług wsparcia sprzedaży w 

okresie lipiec-wrzesień. 

Z uwagi na specyfikę sektora outsourcingu oraz zdywersyfikowany portfel klientów uwzględniający dostawców 

produktów dóbr podstawowych, popyt na usługi wsparcia sprzedaży nie jest silnie uzależniony od faz cyklu 

koniunkturalnego, zatem zdaniem Zarządu Grupa nie jest klasyfikowana jako cykliczna. 

 

NOTA 5 |WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE 
PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU 
 

Zdaniem Zarządu Emitenta, podobnie jak w poprzednim kwartale, największy wpływ na osiągane przez Grupę 

Kapitałową wyniki finansowe, co najmniej w perspektywie najbliższego kwartału, będą miały zewnętrzne czynniki 

makroekonomiczne niezależne od jednostek wchodzących w skład Grupy oraz czynniki wewnętrzne.  

Do czynników zewnętrznych należą między innymi: 

- wysokość i wahania kursów walutowych; 

- stan koniunktury gospodarczej; 

- zmiany poziomu inflacji oraz wynagrodzeń; 

- poziom stóp procentowych; 

- poziom cen paliw; 

- warunki finansowania kapitałem obcym. 

 

Zarząd wskazuje następujące, wewnętrzne czynniki zależne od Spółek: 

- zwiększenie udziałów w rynku w oparciu o obecną ofertę usług i korzystne relacje kosztowe; 

- perspektywa pozyskania nowych klientów na obecnych i nowych rynkach; 

- racjonalizacja oferty świadczonych usług; 

- dopasowanie w ujęciu jakościowym i ilościowym procesu rekrutacji do skali świadczonych usług; 

- wypracowanie racjonalnej struktury organizacyjnej; 

- renegocjacje cen z dostawcami materiałów i usług. 

- wykorzystanie efektów synergii pomiędzy dotychczasowymi podmiotami Grupy a nowymi spółkami w 

celu maksymalizacji dynamiki rozwoju całej Grupy. 

 

NOTA 6 RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, KAPITAŁ, DOCHODY 
CAŁKOWITE LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIEZWYKŁE ZE WZGLĘDU NA ICH 
RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB WYWIERANY WPŁYW. 
 

W okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły inne istotne, niezwykłe wydarzenia, 

które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na aktywa, pasywa, kapitał, dochody całkowite lub przepływy 

środków pieniężnych Grupy. 
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NOTA 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGMENTÓW OPERACYJNYCH, OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH 
ORAZ ISTOTNYCH KLIENTÓW 
 

Dla celów zarządczych Grupa została podzielona na cztery główne segmenty operacyjne wydzielone w oparciu 

o wytwarzane produkty i sprzedawane towary. Pozostałe działalności, niestanowiące przedmiotu strategicznej 

oceny zarządzania Grupą zostały zaprezentowane, jako segmenty pozostałe. 

 

Zgodnie z wymogami MSSF 8 „Segmenty operacyjne”, Grupa zidentyfikowała segmenty operacyjne w oparciu  

o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące  

o przydzielaniu zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe. 

 

Zarząd Grupy analizuje segmenty operacyjne na podstawie przychodów i kosztów bezpośrednich przypisanych 

do segmentu. Koszty sprzedaży, zarządu oraz przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej i 

działalności finansowej nie są analizowane w podziale na segmenty 

 

Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej ASM GROUP zagregowana została w następujących segmentach: 

- merchandising    obejmuje usługi polegające na zapewnieniu odpowiednio przeszkolonego  

personelu odpowiadającego za ekspozycję, segregowanie, inwentaryzację 

oraz ułożenie towarów na półkach, 

 

- field marketing   obejmuje organizacją eventów mających na celu wsparcie procesu 

sprzedaży, 

 

- outsourcing   stanowi outsourcing sił sprzedaży obejmujący dwa rodzaje usług 

polegających na  

zarządzaniu zespołem przedstawicieli handlowych lub administrowaniu 

zespołem prowadzonym przez klienta, 

 

- badania marketingowe stanowi analizę sytuacji rynkowej opartą na monitoringu półkowym mającym 

na  

celu gruntowną analizę rynku oraz wykorzystanie innowacyjnych metod 

badawczych, 

 

- pozostałe przychody  obejmują głównie przychody ze sprzedaży badań marketingowych, przychody 

z    usług kontrolingowych i koordynacji pracy personelu, pozostałe 

usługi. 

 

W związku z faktem, iż podstawowym składnikiem kosztów operacyjnych poszczególnych segmentów Grupy są 

koszty pracownicze, przy czym pracownicy oddelegowani są do projektów w zakresie różnych segmentów, 

Zarząd Grupy nie analizuje kosztów operacyjnych w podziale na segmenty. Wiązałoby się to z koniecznością 

ponoszenia istotnych kosztów kontrolingowych, nie współmiernych do uzyskanych w ten sposób informacji. 

Zarząd Grupy ocenia rentowność zleceń na podstawie planowanej marży brutto na projekcie.  

Pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, podatek dochodowy oraz aktywa  

i zobowiązania są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów, w związku z 

czym Grupa nie zaprezentowała podziału tych pozycji na segmenty.  

Sposoby pomiaru przychodów nie różni się od zasad przyjętych do sporządzenia sprawozdania finansowego.  
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Podział przychodów operacyjnych ze sprzedaży na segmenty przedstawiono poniżej: 
 

PRZYCHODY OPERACYJNE WG. SEGMENTÓW 
(w tys. zł) 

2015 2014 2015 2014 

01.01 - 
30.06 

01.01 - 
30.06 

01.04 - 
30.06 

01.04 - 
30.06 

     Merchandising 45 785 41 854 23 434 19 810 

Field Marketing 24 046 26 904 11 900 16 849 

Outsourcing Sił Sprzedaży 10 361 11 035 5 091 5 651 

Badania Marketingowe 2 724 4 406 1 362 1 861 

Pozostałe Przychody 219 478 64 187 

Wyłączenia między segmentami  -  -  -  - 

Wyłączenia konsolidacyjne - 83 - 50 - 55 - 24 

Przychody ze sprzedaży produktów wg segmentów, 
razem 

83 051 84 627 41 796 44 335 

Przychody nieprzypisane do segmentów:  -  -  -  - 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  -  -  -  - 

Przychody ze sprzedaży, razem  83 051 84 627 41 796 44 335 
 

W roku 2015 Grupa działała głównie w dwóch obszarach geograficznych – w Polsce oraz we Włoszech. 

Poniżej przedstawiono przychody operacyjne ze sprzedaży Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na 

poszczególne obszary geograficzne: 

 

PRZYCHODY W PODZIALE 
GEOGRAFICZNYM 
(w tys. zł) 

2015 2014 2015 2014 

01.01 - 30.06 01.01 - 30.06 01.04 - 30.06 01.04 - 30.06 

     POLSKA 36 591 40 726 17 878 20 310 

WŁOCHY 46 460 43 901 23 918 24 025 

POZOSTAŁE REGIONY  -  -  -  - 

RAZEM 83 051 84 627 41 796 44 335 

 

Poniżej przedstawiono koncentrację źródeł przychodów operacyjnych ze sprzedaży ze względu na istotnych 

klientów.  

 

ISTOTNI KLIENCI GRUPY 
(w tys. zł / % ) 

2015 2014 

01.01 - 30.06 01.01 - 30.06 

     KLIENT A 11 130 13,4% 5 559 6,6% 

KLIENT B 8 089 9,7% 7 679 9,1% 

POZOSTALI KLIENCI 63 832 76,9% 71 388 84,4% 

RAZEM 83 051 100% 84 627 100% 

NOTA 8 ISTOTNE WYDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ NIEUJĘTE W ŚRÓDROCZNYM 
SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, A MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ 
NA TO SPRAWOZDANIE 
 

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne wydarzenia nieujęte w sprawozdaniu, 

które mogłyby mieć wpływ na to sprawozdanie 
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NOTA  9 WYPŁACONE (LUB ZADEKLAROWANE) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ 
AKCJĘ Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku ASM Group S.A. nie wypłacała ani nie 

deklarowała wypłaty dywidendy. 

 

NOTA 10 EMISJE WYKUP ORAZ SPŁATA NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
 

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku Emitent oraz spółki z Grupy nie 

dokonywały transakcji emisji, wykupu oraz spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 

 

NOTA 11 INFORMACJE O ZATRUDNIENIU 
 

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zatrudnienie u Emitenta i  w Grupie Kapitałowej przedstawiało się następująco:  

ZATRUDNIENIE 
(w przeliczeniu na pełne etaty) 

30.06.2015 30.06.2014 

   Liczba osób zatrudnionych u Emitenta 10,78 13,55 

Liczba osób zatrudniona w Grupie Kapitałowej 226,36 254,58 

 

 

NOTA 12 SKUTEK ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ W CIĄGU BIEŻĄCEGO OKRESU 
ŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIEM JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIEM LUB SPRZEDAŻĄ JEDNOSTEK 
ZALEŻNYCH I INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, RESTRUKTURYZACJĄ I ZANIECHANIEM DZIAŁAŃ 
 

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku nie miały miejsca zmiany w strukturze jednostki 

gospodarczej oraz Grupy Kapitałowej. 

 

NOTA 13 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
 

Salda nierozliczonych pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi na  dzień 30.06.2015 r. oraz  31.12.2014 r. 

nie istniały salda nierozliczonych pożyczek pomiędzy jednostkami powiązanymi. 

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi  

Sprzedaż na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są według cen rynkowych. Zaległe 

zobowiązania na koniec okresu są nieoprocentowane i rozliczane gotówkowo lub bezgotówkowo. Grupa nie 

nalicza odsetek od podmiotów powiązanych z tytułu opóźnień w zapłacie Zobowiązania wobec podmiotów 

powiązanych nie zostały objęte żadnymi gwarancjami udzielonymi lub otrzymanymi. Nie są one także 

zabezpieczone w innych formach.  

W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa nie utworzyła żadnego odpisu na należności wątpliwe dotyczące 

kwot należności od podmiotów powiązanych.  
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Pozostałe jednostki powiązane  

Jako pozostałe jednostki powiązane Jednostka Dominująca uznaje miedzy innymi jednostki, nad którymi osoby z 

kluczowego kierownictwa Jednostki Dominującej sprawowały kontrolę.  

Kluczowe kierownictwo  

Jako kluczowe kierownictwo Jednostka dominująca uznaje członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki 

Dominującej. 

Poniżej przedstawiono wartość transakcji z jednostkami powiązanymi w prezentowanym oraz porównawczym 

okresie: 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI 
POWIĄZANYMI 
(w tys. zł ) 

Jednostki 
współkontrolowane i 

stowarzyszone 

Pozostałe jednostki 
powiązane 

Kluczowe 
kierownictwo 

01.01 - 30.06.2015 

    Sprzedaż usług  -  -  - 
Zakup usług  -  -  - 
Należności z tytułu dostaw  -  -  - 
Pozostałe zobowiązania  -  - 2 

    
    TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI 
POWIĄZANYMI 
(w tys. zł ) 

Jednostki 
współkontrolowane i 

stowarzyszone 

Pozostałe jednostki 
powiązane 

Kluczowe 
kierownictwo 

01.01 - 30.06.2014 

    Sprzedaż usług  -  -  - 
Zakup usług  -  -  - 
Należności z tytułu dostaw  -  -  - 
Pozostałe zobowiązania  -  - 181 

 

NOTA 14 CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ, CZYNNIKI I ZDARZENIA 
MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 
 

Informacje w zakresie charakterystyki istotnych dokonań lub niepowodzeń oraz czynników i zdarzeń mających 

wpływ na osiągnięte wyniki zostały przedstawione w punkcie „Komentarz do podstawowych wielkości 

ekonomiczno-finansowych”  

 
NOTA 15  INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT INCICJATYW NASTAWIONYCH NA 
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA ORAZ W JEGO 
GRUPIE KAPITAŁOWEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 
 

W II kwartale 2015 roku Emitent nie podejmował inicjatyw mających na celu wprowadzenie kolejnych 

innowacyjnych rozwiązań w Grupie Kapitałowej ASM. Emitent wciąż skupia swoje działania w zakresie wdrażania 

innowacji w projektach rozpoczętych w poprzednich okresach sprawozdawczych. 
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Ponadto, Zarząd Emitenta nadal prowadzi działania polegające na analizie rynku usług wsparcia sprzedaży, 

poszukując dodatkowych możliwości rozwoju Grupy Kapitałowej ASM. 

 
NOTA 16   RODZAJ ORAZ KWOTY ZMIAN WARTOŚCI SZACUNKOWYCH, KTÓRE BYŁY PODAWANE W 
POPRZEDNICH OKRESACH BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO, LUB ZMIANY WARTOŚCI SZACUNKÓW 
PODAWANYCH W POPRZEDNICH LATACH OBROTOWYCH, JEŚLI WYWIERAJĄC ONE ISTOTNY WPŁYW 
NA BIEŻĄCY OKRES. 
 

NOTA 16.1   GRUPA KAPITAŁOWA  
 

NOTA 16.1.1   AKTYWA I REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO  

ODROCZONY PODATEK 
DOCHODOWY 
(w tys. zł) 

30.06.2015 
      

31.12.2014 zawiązanie rozwiązanie Wykorzystanie 

AKTYWA 449 309 23 304 468 

REZERWA  -  -  -  -  - 

 

NOTA 16.1.2   REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 

REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
PRACOWNICZE 
(w tys. zł) 

30.06.2015 
      

31.12.2014 zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie 

      Z tytułu odpraw emerytalnych i 
rentowych 

5 5 7  - 7 

Z tytułu ekwiwalentu urlopowego 538 538 448  - 448 

RAZEM 544 544 454  - 454 

 

NOTA 16.1.3   REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 

REZERWY NA POZOSTAŁE 
ZOBOWIĄZANIA 
(w tys. zł) 

30.06.2015 
      

31.12.2014 zawiązanie rozwiązanie wykorzystani
e 

      Badanie i przygotowanie 
sprawozdań  

Finansowych 
 - 2 2 69 69 

Zarachowane wynagrodzenia 924 886 2 77 117 

Koszty innych usług obcych 94 61 2 37 73 

Inne  - 2 2 2 2 

RAZEM 1 018 951 8 185 260 
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NOTA 16.1.4   WARTOŚĆ FIRMY ORAZ ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ FIRMY 

AKTUALIZACJA WARTOŚCI FIRMY 
(w tys. zł) 

30.06.2015 31.12.2014 

   Wartość brutto wartości firmy na początek okresu: 73 662 73 174 

Zwiększenia  -  - 

    nabycie jednostek zależnych  -  - 

Zmniejszenia  -  - 

    sprzedaż jednostek zależnych  -  - 

Wycena wg. waluty prezentacyjnej - 288 489 

Wartość brutto wartości firmy na koniec okresu: 73 374 73 662 

Odpis aktualizujący wartość firmy na początek 
okresu 

4 471 4 471 

Zwiększenia  -  - 

Zmniejszenia  -  - 

Odpis aktualizujący wartość firmy na koniec 
okresu 

4 471 4 471 

Wartość netto wartości niematerialnych na koniec 
okresu 

68 903 69 191 

 

Zmiana wartości firmy brutto wykazanej na dzień 30 czerwca 2015 roku w stosunku do 31 grudnia 2014 roku w 

kwocie - 288 tys. zł wynikała z różnic kursowych powstałych z przeliczenia wartości firmy wyrażonych w walucie 

EUR  

i przypisanych do jednostek włoskich (Trade S.p.A., Promotion Intrade S.r.l.).  

Emitent rozpoznał na koniec 2013 roku odpis aktualizujący wartość firmy, w kwocie 4 471 tys. zł. Odpis został 

rozpoznany na wartości firmy przypisanej do Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

jako ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Odpis został oszacowany na podstawie porównania wartości 

odzyskiwalnej (wartości użytkowej) ośrodka wypracowującego środki pieniężne z wartością bilansową wartości 

firmy oraz konsolidowanych aktywów netto Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. 

 

NOTA 16.1.5   NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW 
TOWARÓW I UGŁUG 
(w tys. zł) 

30.06.2015 
      

31.12.2014 zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie 

Odpis aktualizujący należności 517 3 3 3 520 

 

NOTA 16.2   EMITENT  
 

NOTA 16.2.1   AKTYWA I REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO  

ODROCZONY PODATEK 
DOCHODOWY 
(w tys. zł) 

30.06.2015 
      

31.12.2014 zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie 

      AKTYWA 120 79 6 66 113 

REZERWA 8 535  -  -  - 8 535 
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NOTA 16.2.2   REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 

REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
PRACOWNICZE 
(w tys. zł) 

30.06.2015 
      

31.12.2014 zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie 

Z tytułu odpraw emerytalnych i 
rentowych 

0 0 1  - 1 

Z tytułu ekwiwalentu urlopowego 40 40 30  - 30 

RAZEM 40 40 31  - 31 

 

NOTA 16.2.3   REZERWY NA POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 

REZERWY NA POZOSTAŁE 
ZOBOWIĄZANIA 
(w tys. zł) 

30.06.2015 
      

31.12.2014 zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie 

      Badanie i przygotowanie sprawozdań  
finansowych 

 -  -  - 45 45 

Zarachowane wynagrodzenia 214 174  -  - 40 

Koszty innych usług obcych 94 59  - 35 71 

Inne  -  -  -  -  - 

RAZEM 308 233  - 80 156 

 

NOTA 16.2.4   INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE 

INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE 
(w tys. zł) 

30.06.2015 31.12.2014 

Wartość brutto na początek okresu: 86 107 86 107 

Zwiększenia  -  - 

    nabycie jednostek zależnych  -  - 

Zmniejszenia  -  - 

    sprzedaż jednostek zależnych  -  - 

Wartość brutto na koniec okresu: 86 107 86 107 

Odpis aktualizujący na początek okresu 15 526 15 526 

Zwiększenia  -  - 

Zmniejszenia  -  - 

Odpis aktualizujący  na koniec okresu 15 526 15 526 

Wartość netto na koniec okresu 70 581 70 581 

Emitent rozpoznał na koniec 2013 roku odpis aktualizujący inwestycję w udziały Gruppo Trade Service sp. z o.o. 

w kwocie 15 526 tys. zł.  

 

NOTA 16.2.5   NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW 
TOWARÓW I UGŁUG 
(w tys. zł) 

30.06.2015 
      

31.12.2014 zawiązanie rozwiązanie wykorzystanie 

Odpis aktualizujący należności 74  -  -  - 74 
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20.6.3. Tłumaczenie jednostkowego sprawozdanie finansowego spółki prawa włoskiego Trade 

S.p.A. sporządzonego zgodnie z włoskimi zasadami rachunkowości wraz z 

tłumaczeniem opinii kolegium syndyków (niezależnych rewidentów) 

Tłumaczenie jednostkowego sprawozdanie finansowego spółki prawa włoskiego Trade s.p.a. sporządzonego 
zgodnie z włoskimi zasadami rachunkowości (kwoty wyrażone w euro) stanowi załącznik nr 4 do Prospektu. 
 

20.6.4. Tłumaczenie jednostkowego sprawozdanie finansowego spółki prawa włoskiego 

Promotion  Intrade S.r.l. sporządzone zgodnie z włoskimi zasadami rachunkowości 

Tłumaczenie jednostkowego sprawozdanie finansowego spółki prawa włoskiego Promotion  Intrade S.r.l. 
sporządzonego zgodnie z włoskimi zasadami rachunkowości (kwoty wyrażone w euro) stanowi załącznik nr 5 do 
Prospektu. 
 

20.7. Polityka dywidendy 

Polityka dywidendy przewiduje realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości 

Emitenta. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością 

zapewnienia Emitentowi płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi tj. w latach 2012-2014 Emitent nie dokonywał wypłat 

dywidendy. 

Zgodnie z uchwałą nr 6 (6/2014) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2015 roku w 

sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2014 cały zysk Emitenta za rok 2014 

przekazany został na kapitał zapasowy Emitenta. 

20.8. Postępowania sądowe i arbitrażowe 

Emitent ani spółki zależne tworzące Grupę Kapitałową Emitenta nie są i nie były w okresie co najmniej ostatnich 

12 miesięcy stroną postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych (łącznie ze 

wszelkimi postępowaniami w toku lub które, według wiedzy Emitenta, mogą wystąpić), a które to postępowania 

mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub 

Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

20.9. Znaczące zmiany w sytuacji handlowej lub finansowej Emitenta 

Zgodnie z wiedzą Emitenta po dniu 31 grudnia 2014 roku, tj. od daty zakończenia ostatniego okresu obrotowego, 

za który opublikowano roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji 

finansowej lub handlowej Grupy Emitenta. 

21. INFORMACJE DODATKOWE 

21.1. Kapitał akcyjny 

21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 59.053.455 PLN (słownie: pięćdziesiąt 

dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 59.053.455 (słownie: 

pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 

1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A (Akcje Serii A), 53.654.285 akcji zwykłych na 

okaziciela serii B (Akcje Serii B) oraz 5.297.170 akcji zwykłych na okaziciela serii C (Akcje Serii C). 

 

Wszystkie wyżej wskazane akcje zostały wyemitowane i opłacone w całości. Od czasu wyemitowania akcji 

Emitenta do dnia zatwierdzenia Prospektu, akcje Emitenta nie znajdowały się w obrocie na rynku regulowanym. 

Wszystkie akcje zostały wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego. 
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21.1.2. Liczba i główne cechy akcji, które nie reprezentują kapitału 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego, zgodnie z oświadczeniem Emitenta nie wyemitował 

on akcji niereprezentujących kapitału zakładowego Emitenta. 

 

21.1.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, 

innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta nie jest on w posiadaniu akcji własnych, inne osoby nie posiadają akcji w 

imieniu Emitenta, jak również akcje te nie są w posiadaniu podmiotów zależnych Emitenta. 

 

21.1.4. Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub 

papierów wartościowych z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega 

ich zmiana, wymiana lub subskrypcja 

Zgodnie z § 6 ust. 6 Statutu Emitent może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. Emitent nie 

wyemitował zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów 

wartościowych z warrantami. 

 

21.1.5. Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału 

docelowego, ale niewyemitowanego, lub zobowiązaniach do podwyższenia kapitału 

docelowego, a także ich warunkach 

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emisyjnego, wśród wyemitowanych przez Emitenta 

akcji nie znajdują się akcje wyemitowane w granicach kapitału docelowego. 

 

21.1.6. Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec 

którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on 

przedmiotem opcji, a także szczegółowy opis takich opcji, włącznie z opisem osób, 

których takie opcje dotyczą 

Kapitał zakładowy Emitenta, jak również kapitał zakładowy któregokolwiek członka Grupy Kapitałowej, nie jest 

przedmiotem opcji ani nie zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem 

opcji. 

21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego, zakładowego), z 

podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi danymi 

finansowymi 

Spółka PARTNERASM S.A. (poprzednik prawny Emitenta), z siedzibą w Warszawie, powstała z przekształcenia 

spółki PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j., została wpisana do rejestru przedsiębiorców 

KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 lutego 2011 roku pod numerem KRS 0000379044. 

Kapitał zakładowy spółki wynosił 1.350.000,00 PLN i dzielił się na 1.350.000 uprzywilejowanych akcji imiennych 

serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja. Każda akcja imienna dawała prawo do dwóch głosów na 

walnym zgromadzeniu. 

 

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 

sierpnia 2010 roku pod numerem KRS 0000363620. Kapitał zakładowy Emitenta wynosił 102.000,00 PLN i dzielił 
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się na 102.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja. Każda 

akcja imienna dawała prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

W dniu 25 maja 2011 roku zarząd Emitenta oraz zarząd PARTNERASM S.A. sporządzili i przyjęli plan połączenia 

obu spółek. Dnia 8 września 2011 roku zostały podjęte uchwały w przedmiocie połączenia Emitenta ze spółką 

PARTNERASM S.A.: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (Repertorium A 

10103/2011) oraz uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARTNERASM S.A. 

(Repertorium A 10110/2011). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest poprzez przeniesienie 

całego majątku spółki PARTNERASM S.A. na Emitenta, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego 

Emitenta, polegającym na nowej emisji akcji serii B, które Emitent, jako spółka przejmująca, wydał 

dotychczasowym akcjonariuszom PARTNERASM S.A. Połączenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy 

dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 

30 września 2011 roku. Po połączeniu, kapitał zakładowy Emitenta wynosił 53.756.285,00 PLN i dzielił się na 

53.756.285 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii 

A oraz 53.654.285 akcji imiennych serii B. 

 

Konwersja Akcji Serii A, tj. zamiana akcji imiennych na okaziciela, została dokonana na podstawie art. 334 § 2 

KSH, na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 7 maja 2012 roku oraz w wyniku zmian do Statutu, podjętych 

uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku (Rep. A 8184/2012). Zmiana dotycząca Akcji Serii 

A została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS dnia 14 września 2012 roku. 

 

Konwersja Akcji Serii B, tj. zamiana akcji imiennych na okaziciela, została dokonana na podstawie art. 334 § 2, 

na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 7 maja 2012 roku oraz w wyniku zmian do Statutu, podjętych uchwałą 

Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku (Rep. A 8184/2012). Zmiana dotycząca Akcji Serii B 

została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS dnia 30 września 2012 roku. 

 

W dniu 18 stycznia 2013 roku została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii C o cenie emisyjnej 2,06 PLN, w 

drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w 

statucie Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 

stycznia 2013 roku. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Emitenta wynosił 59.053.455,00 PLN i dzielił się na 

59.053.455 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym: 102.000 akcji na okaziciela serii A, 53.654.285 

akcji na okaziciela serii B oraz 5.297.170 akcji na okaziciela serii C. W dniu 18 stycznia 2013 roku została podjęta 

także uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie ubiegania się o wprowadzenie Akcji 

Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz 

dematerializacji akcji. W dniu 22 lutego 2013 roku została podjęta uchwała Zarządu Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dematerializacji Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcje Serii C. 

Rejestracja akcji Emitenta nastąpiła w dniu 7 marca 2013 roku pod kodem ISIN PLASMGR00014. Wprowadzenie 

Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcje Serii C do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect nastąpiło na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 

marca 2013 roku. 

 

Do chwili zatwierdzenia Prospektu, wysokość kapitału zakładowego Emitenta oraz liczba wyemitowanych akcji 

przez Emitenta nie uległa zmianie. 
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21.2. Umowa Spółki i Statut 

21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w Statucie, w 

którym są one określone 

Zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu Emitenta przedmiotem działalności spółki jest: 

1) 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; 

2) 45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; 

3) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli; 

4) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 

5) 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli; 

6) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych; 

7) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 

8) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

9) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering); 

10) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

11) 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 

12) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; 

13) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; 

14) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 

15) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

16) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

17) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; 

18) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 

19) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 

20) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; 

21) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; 

22) 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami; 

23) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

24) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; 

25) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; 

26) 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; 

27) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; 

28) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; 

29) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej; 

30) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; 

31) 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center); 

32) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

33) 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem; 

34) 82 99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

35) 93 29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 
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21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowień statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących 

się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

Zarząd 

 

Kwestie odnoszące się do Zarządu zostały uregulowane w § 9-12 Statutu Emitenta, jak również w Regulaminie 

Zarządu przyjętym w dniu 24 września 2013 roku, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w dniu 16 października 

2013 roku. W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w Statucie lub Regulaminie Zarządu zastosowanie 

znajdują właściwe przepisy KSH. 

 

Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu.  

 

Na dzień zatwierdzenia prospektu Zarząd składa się z 4 (czterech) członków. 

 

Statut przyznaje osobiste uprawnienie akcjonariuszom będącym Założycielami Spółki, do powoływania i 

odwoływania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, tak długo, jak posiadać będą bezpośrednio 

akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnej decyzji Założycieli, wyrażonej większością co najmniej 2/3 

głosów, przy czym każdemu z Założycieli przysługuje jeden głos w podejmowaniu decyzji o powoływaniu lub 

odwoływaniu członków Zarządu, do wyboru których uprawnieni są Założyciele Spółki. Pozostałych członków 

Zarządu powołuje, odwołuje oraz zawiesza w czynnościach Rada Nadzorcza. 

 

Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu 

mogą być powoływani na następne kadencje, nie dłuższe niż 5 lat każda. 

 

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też 

uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz, członek władz. W razie sprzeczności 

interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do 

drugiego stopnia oraz osób, z którymi członek Zarządu jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien 

powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia 

Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani do działania w Zarządzie z najwyższą starannością, 

wymaganą od profesjonalnego uczestnika obrotu, zachowując w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Spółki. 

 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo 

członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.  

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec władz, instytucji i osób trzecich. 

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nieprzekazane do kompetencji innych organów Spółki, zgodnie 

z postanowieniami KSH lub niniejszego Statutu. 

 

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i koordynuje czynności pozostałych członków Zarządu. Uchwały 

Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu 

uchwały, chyba że przepisy KSH przewidują surowsze wymogi podejmowania uchwał. W przypadku równej liczby 

głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu. Regulamin Zarządu określa przykładowe sprawy 

zastrzeżone do kompetencji Zarządu, a także sprawy, dla których, w szczególności, wymagana jest uchwała 

Zarządu. 
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Posiedzenia Zarządu zwołuje, proponuje porządek i przewodniczy im Prezes Zarządu, który jest także 

upoważniony do zmiany porządku obrad w czasie posiedzenia. W razie nieobecności Prezesa, jego obowiązki 

wykonuje wyznaczony przez niego inny członek Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza 

posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy 

lub na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu. 

 

Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez 

Zarząd oraz zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 

 

Rada Nadzorcza 

 

Kwestie odnoszące się do Rady Nadzorczej zostały uregulowane w § 13-15 Statutu Emitenta, jak również w 

Regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 16 października 2013 roku i 

zatwierdzonym uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2014 roku. W odniesieniu do kwestii 

nieuregulowanych w Statucie lub Regulaminie Rady Nadzorczej zastosowanie znajdują właściwe przepisy KSH. 

 

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i 

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

 

Na dzień zatwierdzenia prospektu Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. 

 

Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. 

Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa 

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wykonuje 

swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować poszczególnych jej członków do samodzielnego pełnienia 

określonych czynności nadzorczych. 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany spośród członków Rady Nadzorczej, na pierwszym jej 

posiedzeniu przypadającym w nowej kadencji lub po wygaśnięciu mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

w trakcie trwania jego kadencji. 

 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

 

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Członkowie Rady 

Nadzorczej wykonują swoje obowiązki wyłącznie osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy 

przedsiębiorstwa oraz należytej staranności w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej. 

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 

nieobecności inny upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają 

się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego 

nieobecności inny upoważniony członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 

7-dniowym powiadomieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listu poleconego, chyba że 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 

powiadomienia. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał lub wpisywanych do protokołu informacji 
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(zaleceń) nieposiadających formy uchwały. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu 

jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni zgodnie z trybem 

określonym powyżej. W przypadku niezachowania powyższego trybu, uchwały są ważne, gdy członek 

powiadomiony w krótszym terminie oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na treść uchwały Rady Nadzorczej lub 

stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

 

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Podjęte uchwały będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu z danego 

posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, 

że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej 

mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu

Rady Nadzorczej. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 

Spółki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez 

Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne 

głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego. Uchwały Rady 

Nadzorczej mogą być powzięte w trybie obiegowym. Członkowie Rady Nadzorczej w takiej sytuacji składają 

podpisy pod projektem uchwały przesłanym na polecenie Przewodniczącego. Uchwała jest podjęta z dniem jej 

podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po uzyskaniu podpisów wymaganej liczby członków Rady 

Nadzorczej na dokumencie uchwały. Przewodniczący powiadamia wszystkich członków Rady Nadzorczej o 

wyniku głosowania nad uchwałą podjętą w trybie obiegowym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu uchwały od 

ostatniego z członków Rady Nadzorczej. 

 

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość, oddając głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego głosowania 

zarządzonego przez Przewodniczącego lub w trybie obiegowym nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, o 

podjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w razie jego nieobecności na 

posiedzeniu – głos innego członka Rady Nadzorczej przewodniczącego obradom. Głosowanie na posiedzeniach 

odbywa się w sposób jawny, chyba że Przewodniczący zarządzi głosowanie tajne, w sytuacjach określonych w 

przepisach prawa lub w Regulaminie Rady Nadzorczej. 

 

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności. 

 

W razie sprzeczności interesów spółki z osobistymi interesami członka Rady Nadzorczej, jego małżonka, 

krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od udziału 

w rozstrzyganiu sprawy. Adnotacja o powstrzymaniu się przez członka Rady Nadzorczej od rozstrzygania sprawy 

zostaje zaznaczona w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej. 

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej, realizowanych w 

formie podejmowanych uchwał, należy w szczególności: 

1) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za ubiegły rok obrotowy, zarówno 

co do zgodności z przepisami prawa, księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,   
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2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wydawanie opinii dotyczącej wniosków Zarządu odnośnie 

podziału zysków i pokrycia strat,   

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników oceny, o której 

mowa w punkcie 1) i 2) powyżej,   

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych 

akcjonariuszom będącym założycielami, o których mowa w § 9 ust. 2 Statutu Emitenta,  

5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 

Zarządu. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Rady 

Nadzorczej o zawieszeniu do Walnego Zgromadzenia,   

6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu 

nie mogących sprawować swoich funkcji,   

7) ustalanie warunków umów o pracę lub innych umów o podobnym charakterze z członkami Zarządu 

oraz zawieranie tych umów w imieniu Spółki, a także ustalanie zasad przyznawania i wysokości 

wynagrodzeń, premii dla członków Zarządu lub innego rodzaju dodatkowych świadczeń,  

8) wyrażanie zgody na wypłatę świadczeń pieniężnych przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką 

na rzecz członków Zarządu,  

9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny, w rozumieniu Ustawy o ofercie 

publicznej, istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub 

Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanym, przy czym wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę 

umowy z podmiotem powiązanym nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych zawieranych 

w toku normalnej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym,  

10) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,   

11) wybór oraz zmiana biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki lub jej grupy 

kapitałowej,  

12) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 

roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki, 

13) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 

362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,   

14) rozpatrywanie wszelkich innych spraw wnoszonych przez Zarząd. 

 

Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie.  

 

21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji 

oraz działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta zostały określone w przepisach KSH, w Statucie oraz w innych 

przepisach prawa i obejmują w szczególności: 

 

Prawa majątkowe 

 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

 

Prawo do udziału w zysku (dywidendy) 

 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do 
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wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji (art. 347 § 2 KSH). 

Statut nie przewiduje innego sposobu podziału zysku (art. 347 § 3 KSH). 

 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 

powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 

zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć 

o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z 

zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Uprawnionymi do 

dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy są posiadaczami akcji w dniu dywidendy. 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. 

 

Zgodnie z art. 349 KSH, statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 

Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

 

Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie Spółki powinno wziąć pod uwagę regulacje GPW oraz KDPW. 

 

Zgodnie z postanowieniami § 26 Regulaminu GPW, emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do 

obrotu giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z emitowaniem 

instrumentów finansowych, o których dopuszczenie do obrotu giełdowego zamierzają występować i 

wykonywaniem praw z instrumentów finansowych już notowanych, jak również o podjętych w tych przedmiotach 

decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób 

przeprowadzania transakcji giełdowych. W związku z powyższym na emitencie spoczywa obowiązek 

poinformowania GPW o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgodnienia z GPW decyzji dotyczącej jej wypłaty. 

 

Zgodnie z postanowieniami § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, emitent informuje KDPW o wysokości 

dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy nie później niż 5 dni 

przed dniem dywidendy. W terminie, o którym mowa powyżej, emitent przekazuje ponadto: KDPW – informację 

określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, kod uczestnika, na którego 

kontachw KDPW rejestrowane są te akcje; uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji 

własnych emitenta, na które dywidenda nie będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji. Należy 

zauważyć, że dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Na 

postawie § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne 

od pracy oraz soboty. 

 

Zgodnie z postanowieniami § 112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w terminie do dnia wypłaty dywidendy 

do godziny 11:30 emitent jest zobowiązany postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację 

prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym. KDPW 

rozdziela środki otrzymane od emitenta na poszczególne rachunki pieniężne lub rachunki bankowe uczestników 

KDPW, którzy dalej dystrybuują dywidendę na rachunki poszczególnych akcjonariuszy. 

 

Prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru) 

 

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w związku z podwyższeniem 

kapitału zakładowego Spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji (art. 433 § 1 KSH). 
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Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, powołując się na 

interes Spółki (art. 433 § 2 KSH). Wyłączenie od prawa poboru następuje w drodze uchwały Walnego 

Zgromadzenia, która wymaga większości czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru 

akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Spółki, po przedstawieniu przez zarząd Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

 

Zwolnienie z obowiązku wyłączenia prawa poboru we wskazany powyżej sposób następuje w sytuacji, gdy 

uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 

(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa 

poboru na warunkach określonych w uchwale, a także w sytuacji, 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. 

 

Prawo poboru (jaki i również możliwość jego wyłączenia) dotyczy również emisji papierów wartościowych 

zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje (art. 433 § 6 KSH). 

 

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym 

 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Emitenta, który pozostanie po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli (art. 474 § 1 KSH). Pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do 

rzeczywiście dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy (art. 474 § 2 KSH). Podział majątku 

między poszczególnych Akcjonariuszy nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o 

otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli (art. 474 § 1 KSH). W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do 

pierwszeństwa przy podziale majątku. Statut Emitenta nie wprowadza również odrębnych zasad podziału. 

 

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem 

 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na 

rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot zgodnie z przepisami o obrocie 

instrumentami finansowymi prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

 

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 Statutu Akcje mogą być zastawiane i oddawane w użytkowanie, przy czym 

zastawnikowi bądź użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu ani prawo do 

dywidendy, wynikające z zastawionych lub oddanych w użytkowanie akcji. 

 

Prawo do zbywania posiadanych akcji 

 

Akcje Spółki są zbywalne (art. 337 § 1 KSH), przy czym statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi 

od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi (art. 337 § 2 KSH). 

W takim przypadku zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi 

inaczej (art. 337 § 3 KSH). W braku zgody na przeniesienie akcji, spółka powinna wskazać innego nabywcę. 

Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. Termin do 

wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia 

akcji (art. 337 § 4 KSH). Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki (art. 337 § 5 KSH). 
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Dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją (lub jej częścią 

ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy (art. 338 § 1 KSH). 

Dopuszczalne jest również zawarcie umowy ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa 

nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania nie mogą w takim przypadku trwać dłużej 

niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy (art. 338 § 2 KSH). 

 

Prawo do umorzenia dobrowolnego 

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu akcje Emitenta mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze 

nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż 

raz w roku obrotowym (art. 359 § 1 KSH). 

 

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 359 § 2 zd. 1 KSH). Uchwała powinna 

określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 

akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia 

kapitału zakładowego (art. 359 § 2 zd. 2 KSH). Umorzenie następuje za wynagrodzeniem, które nie może być 

niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni 

rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy (art. 359 § 2 zd. 3 KSH). 

 

Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu (art. 359 § 3 KSH), natomiast 

uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana (art. 359 § 4 KSH). 

 

Prawa korporacyjne 

 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa korporacyjne: 

 

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 

 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na 

szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa (art. 4061 § 1 KSH). Akcje 

na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, 

jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone 

zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej (art. 4063 § 1 

KSH). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie 

wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim 

po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 

KSH). 

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). 

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 4121 § 1 KSH). 
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Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu 

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Prawo głosu przysługuje 

od dnia pełnego pokrycia akcji (art. 411 § 2 KSH). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z 

posiadanych akcji (art. 4113 KSH). 

 

Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). 

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 4121 § 1 KSH). 

 

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli 

przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia (art. 4111 § 1 KSH). 

 

Statut nie wprowadza szczególnych postanowień w przedmiocie ograniczenia prawa głosowania, jak i kumulacji 

głosów akcjonariuszy.  

 

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 Statutu Akcje mogą być zastawiane i oddawane w użytkowanie, przy czym 

zastawnikowi bądź użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu ani prawo do 

dywidendy, wynikające z zastawionych lub oddanych w użytkowanie akcji. 

 

Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 

zgromadzenia (art. 400 § 1 KSH), żądanie takie powinno być złożone zarządowi na piśmie lub w postaci 

elektronicznej (art. 400 § 2 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi 

nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza 

przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). Zgromadzenie, o którym mowa powyżej podejmuje 

uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na 

żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z 

obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia (art. 400 § 4 KSH).  

 

Prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad zgromadzenia 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie, w przypadku 

spółki publicznej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni. Żądanie 

powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie 

może również zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). 

Zarząd, w przypadku spółki publicznej, jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni 

przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na 

żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia (art. 401 § 

2 KSH). 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 
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walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie 

ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej (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 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 przez akcjonariusza w drodze wytoczonego 

przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 § 1 KSH). W odniesieniu do uchwały sprzecznej z 

ustawą akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie 

nieważności uchwały walnego zgromadzenia (art. 425 § 1 KSH). 

 

Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje zarówno zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym 

członkom tych organów, jak i również akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu 

zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym 

zgromadzeniu, akcjonariuszowi nieobecnemu na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad (art. 422 § 2 

KSH).  

 

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 

KSH). Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w 

terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały 

(art. 425 § 3 KSH). 

 

Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym sąd rejestrowy może zawiesić 

postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy (art. 423 § 1 KSH).  

 

W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia pozwaną Spółkę 

reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu 

pełnomocnik (art. 426 § 1 KSH). 

 

W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia sąd, 

na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych 

oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Przy czym, nie wyłącza to możliwości dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 423 § 2 KSH). 

 

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami 

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady 

nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej (art. 385 § 3 KSH). 
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Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby 

reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego 

członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków (art. 385 § 5 KSH). 

 

Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną we wskazany 

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

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

grupami (art. 385 § 6 KSH). 

 

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka 

rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów (art. 385 § 7 KSH). 

 

Przy wyborze rady nadzorczej każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, 

wyłączając jednak głosy akcji niemych (art. 385 § 9 KSH). 

 

Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z 

utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw 

 

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

publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w 

sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub 

prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad 

najbliższego walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie 

podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale walnego 

zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do 

spraw szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz spółki 

publicznej jej podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego 

inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również 

podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej. 

 

Zgodnie z art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, uchwała walnego zgromadzenia, o której mowa powyżej, 

powinna określać w szczególności oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca 

wyraził zgodę na piśmie; przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził 

na piśmie zgodę na ich zmianę; rodzaje dokumentów, które spółka powinna udostępnić biegłemu; termin 

rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały. 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z 

treścią wniosku, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, albo podejmie taką uchwałę z 

naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia 

uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw 

szczególnych. 
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Prawo do uzyskania informacji o Spółce 

 

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 (art. 428 § 1 

KSH). Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne 

powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia 

żądania podczas walnego zgromadzenia (art. 428 § 5 KSH). Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli 

odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań 

przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art. 428 § 4 KSH). W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza 

wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki poza Walnym Zgromadzeniem, zarząd może udzielić 

akcjonariuszowi informacji na piśmie jeżeli przemawiają za tym ważne powody (428 § 6 KSH). W tym przypadku 

zarząd jest zobowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania 

(art. 428 § 5 KSH). 

 

Prawo do odmowy udzielenia informacji istnieje wtedy, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę 

Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 

technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 KSH), a także gdy udzielenie 

informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej (art. 

428 § 3 KSH). 

 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który 

zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia 

informacji (art. 429 § 1 KSH). Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, 

na którym odmówiono udzielenia informacji (art. 429 § 2 KSH). Akcjonariusz może również złożyć wniosek do 

sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza 

Walnym Zgromadzeniem (art. 429 § 2 KSH). 

 

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 

 

Akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu 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 Emitenta (art. 395 § 4 KSH). 

 

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do żądania 

odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą 

elektroniczną 

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów 

jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może ponadto żądać przesłania mu listy 

akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 

KSH). 

 

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

 

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 
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Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w 

tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób 

 

Akcjonariusze reprezentujący jedną dziesiątą kapitału zakładowego na Walnym Zgromadzeniu, mogą złożyć 

wniosek o sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. 

Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). 

 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał  

 

Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do przeglądania księgi protokołów, a także żądania wydania poświadczonych 

przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH).  

 

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi 

Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jemu szkody w terminie roku od dnia 

ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w 

zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi na zasadach 

określonych w art. 486 – 487 KSH. 

 

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 

dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, w art. 540 § 1 KSH oraz w art. 561 § 1 KSH 

 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu 

 

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem 

kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). 

 

Prawo do 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. 

 

Prawo do zamiany akcji 

 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, 

jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej (art. 334 § 2 KSH). Zgodnie z § 5 Statutu, akcje Emitenta są akcjami 

na okaziciela. W myśl § 6 ust. 3 Statutu zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
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21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, 

które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa 

Na dzień zatwierdzenia prospektu Akcje są akcjami na okaziciela. 

Zgodnie z postanowieniami art. 334 § 2 KSH, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie 

może być dokonana na żądania akcjonariusza, jeżeli KSH lub Statut nie stanowi inaczej. Zgodnie z § 5 Statutu, 

akcje Emitenta są akcjami na okaziciela. W myśl § 6 ust. 3 Statutu zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne 

jest niedopuszczalna. 

 

21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych 

zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, 

włącznie z zasadami uczestnictwa w nich 

Postanowienia odnoszące się do Walnego Zgromadzenia zostały uregulowane w § 16-17 Statutu Emitenta. W 

odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w Statucie zastosowanie znajdują właściwe przepisy KSH. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Powinno ono odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego Spółki. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w KSH. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady 

Nadzorczej lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego. Żądanie, o którym mowa powyżej jest składane Zarządowi na piśmie lub w postaci 

elektronicznej. Zarząd obowiązany jest w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia mu żądania 

akcjonariuszy, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W takim przypadku 

akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 

Walne zgromadzenie odbywa się w Warszawie.  

 

Zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Emitenta oraz 

w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego 

zgromadzenia. 

 

Jeżeli przepisy KSH, nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość 

reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile 

przepisy KSH nie przewidują inaczej. 

 

Większości 2/3 głosów wymaga w szczególności podjęcie uchwały w sprawie: 

1) przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia; 

2) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki (podjęcie takiej uchwały wymaga przeprowadzenia 

jawnego głosowania). 

 

Większości 3/4 głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie: 

1) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji; 

2) zmiany Statutu; 
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3) umorzenia akcji; 

4) obniżenia kapitału zakładowego; 

5) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części; 

6) rozwiązania Spółki. 

 

Dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wystarcza bezwzględna większość głosów w sytuacji, gdy bilans 

sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną 

trzecią kapitału zakładowego. 

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika, na zasadach określonych w przepisach KSH. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.  

Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek 

Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 

 

Zarząd odmawia udzielenia informacji na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, 

spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, 

handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członkowie Zarządu mogą odmówić także udzielenia 

informacji akcjonariuszom, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, 

cywilnoprawnej bądź administracyjnej poszczególnego członka Zarządu. 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:   

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady 

Nadzorczej, sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy; 

2) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za ubiegły rok obrotowy; 

3) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty 

dywidendy; 

4) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 

5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 

nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

6) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki; 

7) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa; 

8) dokonywanie zmian w Statucie Spółki; 

9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 

10) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki;  

11) powoływanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; 

12) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej; 

13) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki, a także jej połączenie z inną spółką; 

14) rozpatrywanie wszelkich innych spraw wniesionych przez Zarząd. 

 

21.2.6. Krótki opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować 

opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem 

Statut oraz regulaminy Emitenta nie przewidują postanowień mogących spowodować opóźnienie, odroczenie lub 

uniemożliwienia zmiany kontroli nad Emitentem. 
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21.2.7. Wskazanie postanowień statutu lub regulaminów, jeśli takie istnieją, regulujących 

progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu, której konieczne jest podanie 

stanu posiadania akcji przez akcjonariusza 

Statut oraz regulaminy Emitenta nie przewidują postanowień regulujących konieczność podania stanu posiadania 

przez akcjonariusza po przekroczeniu określonej progowej wielkości posiadanych akcji. 

 

21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami statutu Emitenta, jego regulaminami, którym 

podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone 

wymogami obowiązującego prawa 

Statut Emitenta, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej lub Regulamin Walnego Zgromadzenia, nie 

zawierają postanowień dotyczących zmiany kapitału, które są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami 

obowiązującego prawa. 

 

22. ISTOTNE UMOWY ZAWARTE POZA NORMALNYM TOKIEM DZIAŁALNOŚCI 

22.1. Umowy kredytowe 

Umowa o kredyt inwestycyjny nr M0005156, zawarta w dniu 15 grudnia 2011 roku pomiędzy ASM GROUP 

S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. 

Umowa została zawarta pomiędzy ASM GROUP S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. Bank udzielił Emitentowi 

kredytu w wysokości 3.500.000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na 

finansowanie 39 % ceny zakupu udziałów w spółce Gruppo Trade Service-Polska  sp. z o.o. Spłata kredytu 

została rozłożona na 36 rat miesięcznych, płatnych ostatniego dnia miesiąca, począwszy od 31 grudnia 2011 

roku. Dzień spłaty (tj. dzień płatności ostatniej raty i całkowitej spłaty kredytu) ustalony został na 30 listopada 

2014 roku. W ramach zabezpieczenia, Emitent udzielił Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania, w pierwszej 

kolejności, środkami zgromadzonymi na swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku. Na podstawie 

pełnomocnictwa Bank został upoważniony do pobierania środków z rachunków Emitenta tytułem zapłaty 

należności z tytułu udzielonego kredytu. Poza pełnomocnictwem, zabezpieczenie wierzytelności banku stanowi 

(i) umowa przelewu wierzytelności przysługujących Emitentowi od odbiorców zaakceptowanych przez Bank, o 

łącznej wartości miesięcznej nie niższej niż 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) oraz (ii) poręczenie 

cywilne przez Pana Szymona Pikula, Pana Adama Stańczaka i Pana Marcina Skrzypca wraz z Panią Ewą 

Małgorzatą Skrzypiec. Emitent spełnił wszystkie obowiązki wynikające z umowy kredytu. Wierzytelności z umowy 

zostały spłacone, a zabezpieczenia zostały zwolnione. 

 

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr M0005430, zawarta w dniu 10 lutego 2012 roku pomiędzy ASM 

GROUP S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. 

 

Umowa została zawarta pomiędzy ASM GROUP S.A. a Bankiem Zachodnim WBK S.A. Bank udzielił Emitentowi 

kredytu do kwoty 1.500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na 

finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Dzień spłaty kredytu został ustalony na 9 lutego 2013 

roku. W ramach zabezpieczenia, Emitent udzielił Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania, w pierwszej 

kolejności środkami zgromadzonymi na swoich rachunkach bankowych prowadzonych w Banku. Na podstawie 

pełnomocnictwa Bank został upoważniony do pobierania środków z rachunków Emitenta tytułem zapłaty 

należności z tytułu udzielonego kredytu. Poza pełnomocnictwem, zabezpieczenie wierzytelności banku stanowi 

(i) poręczenie POLFUND do 50% kwoty kredytu na cały okres obowiązywania umowy kredytowej, (ii) weksel in 

blanco wystawiony przez Emitenta oraz (iii) poręczenie wekslowe akcjonariuszy Emitenta, tj. Pana Szymona 

Pikula, Pana Adama Stańczaka oraz Pana Marcina Skrzypca i Pani Ewy Skrzypiec. Emitent spełnił wszystkie 
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obowiązki wynikające z umowy kredytu. Wierzytelności z umowy zostały spłacone, a zabezpieczenia zostały 

zwolnione 

 

Umowa kredytowa nr U0002278424943 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności, 

zawarta w dniu 5 marca 2013 roku pomiędzy ASM GROUP S.A. a Alior Bank S.A. 

 

Umowa została zawarta pomiędzy ASM GROUP S.A. a Alior Bank S.A. Bank udzielił kredytu w wysokości 

3.541.670,00 PLN (trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) z 

przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta, w tym, w pierwszej kolejności, na 

całkowitą spłatę z tytułu kredytu inwestycyjnego, udzielonego Emitentowi przez Bank Zachodni WBK S.A., na 

podstawie umowy nr M0005156 z dnia 15 grudnia 2011 roku oraz kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego 

Emitentowi przez Bank Zachodni WBK S.A. na podstawie umowy nr M0005430 z dnia 10 lutego 2012 roku. 

Kredyt spłacany jest w równych ratach miesięcznych, poprzez obciążenie rachunku bieżącego Emitenta, 

począwszy od dnia 31 marca 2013 roku. Data ostatecznej spłaty kredytu została ustalona na 30 listopada 2014 

roku. Zabezpieczenie kredytu stanowi (i) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych 

Emitenta, prowadzonych w Banku, (ii) poręczenie udzielone przez Pana Adama Stańczaka, Pana Szymona 

Pikula i Pana Marcina Skrzypca, wraz z oświadczeniem poręczycieli o poddaniu się egzekucji z tytułu 

udzielonego poręczenia, (iii) niepotwierdzona cesja należności od dłużników Emitenta, wskazanych w umowie 

kredytowej. Na podstawie umowy Emitent zobowiązany jest m. in. do utrzymywania w całym okresie 

kredytowania wpływów na rachunki prowadzone w Banku, w wysokości nie mniejszej niż 100% 

średniomiesięcznych przychodów ze sprzedaży, nie mniej jednak niż 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych) 

miesięcznie. Emitent spełniał wszystkie obowiązki wynikające z umowy kredytu. Wierzytelności z umowy zostały 

spłacone, a zabezpieczenia zostały zwolnione. 

 

Umowa kredytowa nr U0002104714058 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności, 

zawarta w dniu 18 czerwca 2012 roku pomiędzy Gruppo Trade Service – Polska  sp. z o.o. a Alior 

Bank S.A. 

 

Umowa została zawarta pomiędzy Gruppo Trade Service – Polska  sp. z o.o.  sp. z o.o. a Alior Bank S.A. Bank 

udzielił GTS  sp. z o.o. kredytu w wysokości 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) z przeznaczeniem na 

finansowanie bieżącej działalności gospodarczej GTS  sp. z o.o.. Spłata kredytu rozłożona została na 24 raty 

miesięczne, płatne na koniec każdego miesiąca poprzez obciążenie rachunku GTS  sp. z o.o. Dzień ostatecznej 

spłaty kredytu został ustalony na 30 czerwca 2014 roku. Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowi (i) 

pełnomocnictwo do rachunku bieżącego GTS  sp. z o.o. oraz innych rachunków GTS  sp. z o.o. prowadzonych w 

Banku oraz (ii) przelew wierzytelności od 32 dłużników GTS  sp. z o.o., zaakceptowanych przez Bank. Na 

podstawie umowy GTS  sp. z o.o. zobowiązana była m. in. do utrzymywania wpływów na rachunek w Banku w 

wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych) miesięcznie, w tym minimum 470.000,00 

PLN (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) od dłużników zgłoszonych do cesji należności. Emitent spełniał 

wszystkie obowiązki wynikające z umowy kredytu. Wierzytelności z umowy zostały spłacone, a zabezpieczenia 

zostały zwolnione. 

 

Umowa kredytowa nr U0002375234154 o kredyt w rachunku bieżącym zawarta w dniu 30 sierpnia 2013 

roku pomiędzy Gruppo Trade Service – Polska  sp. z o.o. a Alior Bank S.A. 

 

Umowa została zawarta pomiędzy Gruppo Trade Service – Polska  sp. z o.o.  sp. z o.o. a Alior Bank S.A. Do 

umowy zawarte zostały dwa aneksy: Aneks nr 1 zawarty w dniu 27 sierpnia 2014 roku oraz Aneks nr 2 zawarty w 

dniu 9 września 2014 roku. Bank udzielił GTS  sp. z o.o. kredytu w wysokości 1.300.000,00 PLN (jeden milion 
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trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej GTS  sp. z o.o., w 

tym, w pierwszej kolejności, refinansowanie zadłużenia w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Dzień ostatecznej 

spłaty kredytu został ustalony na 28 września 2015 roku. Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowi (i) 

pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych GTS  sp. z o.o. prowadzonych w Banku, 

(ii) gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 780.000,00 PLN (siedemset 

osiemdziesiąt tysięcy złotych), ważna do 28 grudnia 2015 roku. Na podstawie umowy GTS  sp. z o.o. 

zobowiązana jest m. in. do utrzymywania wpływów na rachunek w Banku w wysokości nie mniejszej niż 

4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych) miesięcznie. Badanie wpływów następować będzie w okresach 

miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca. Wierzytelności z umowy zostały spłacone, a zabezpieczenia 

zostały zwolnione.  

 

Umowa kredytowa nr 02/423/14/Z/VU o kredyt w rachunku bieżącym zawarta w dniu 16 grudnia 2014 roku 

pomiędzy ASM GROUP S.A., Gruppo Trade Service – Polska  sp. z o.o., New Line Media  sp. z o.o., 

GreyMatters  sp. z o.o. a mBank S.A. 

Umowa została zawarta pomiędzy ASM GROUP S.A., Gruppo Trade Service – Polska  sp. z o.o., New Line 

Media  sp. z o.o., GreyMatters sp. z o. o. a mBank S.A. Bank udzielił Kredytobiorcom kredytu w łącznej 

wysokości 7.000.000,00 PLN (siedem milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności 

gospodarczej Kredytobiorców w tym, w pierwszej kolejności, na całkowitą spłatę kredytu odnawialnego 

udzielonego ASM GROUP S.A. przez Alior Bank S.A. na finansowanie bieżącej działalności, na podstawie 

umowy nr U0002278424943 z dnia 5 marca 2013 roku oraz kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Gruppo 

Trade Service - Polska  sp. z o.o. przez Alior Bank S.A. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności 

gospodarczej, na podstawie umowy nr U0002375234154 z dnia 30 sierpnia 2013 roku. Dzień ostatecznej spłaty 

kredytu został ustalony na 31 grudnia 2015 roku. Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowi: a/ cesja na rzecz 

Banku wierzytelności należnych ASM GROUP S.A. od dłużników na podstawie umowy nr 02/138/14 z dnia 17 

grudnia 2014 roku b/ cesja należności z umowy mFactoringu (zabezpieczenie to zostanie skutecznie 

ustanowione po uruchomieniu wyżej wymienionej umowy w Factoringiem), c/ oświadczenia Kredytobiorców o 

dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Na podstawie umowy Kredytobiorcy zobowiązani są osiągać następujące 

efekty gospodarcze i wskaźniki finansowe: a/marża zysku ze sprzedaży rozumiana jako stosunek zysku ze 

sprzedaży do przychodów ze sprzedaży nie mniejsza niż 8%, b/ wskaźnik płynności szybki rozumiany jako 

stosunek wyniku działania (należności i roszczenia – należności nieściągalne – należności dochodzone na 

drodze sądowej + papiery wartościowe przeznaczone do obrotu + środki pieniężne) do wyniku działania 

(zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych i wobec pozostałych jednostek, bez funduszy 

specjalnych) nie mniejszy niż 0,7. 

 

22.2. Umowy inwestycyjne 

Warunkowa Umowa Sprzedaży akcji spółki prawa włoskiego TRADE S.p.a. zawarta w dniu 31 maja 2012 roku („ 

Warunkowa Umowa Sprzedaży”) pomiędzy ABC S.r.l., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą 

zgodnie z prawem Włoch, z siedzibą w Turynie pod adresem Piazza Carlo Felice 80, 10128 Turyn, Włochy, 

numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale): 10344100010, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw 

prowadzonego przez Izbę Gospodarczą w Turynie, pod numerem TO-1125317 („ABC”), Gruppo Trade Service 

S.r.l. („GTS S.r.l.”) (obecnie Green S.r.l. w likwidacji), spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą zgodnie 

z prawem Włoch, z siedzibą w Rzymie pod adresem via Cardinal de Luca 22, 00196 Rzym, Włochy, numer 

identyfikacji podatkowej (codice fiscale): 08565420018, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego 

przez Izbę Gospodarczą w Rzymie, pod numerem RM-1116487 („Green S.r.l. w likwidacji”), Panem Cataldo 

Scigliano, obywatelem Włoch, posiadaczem 98% udziałów w kapitale zakładowym Gruppo Trade Service S.r.l., 
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Panem Giuseppe Scigliano, obywatelem Włoch, posiadaczem 2% udziałów w kapitale zakładowym Gruppo 

Trade Service S.r.l. a Emitentem (dalej zwany też „ASM”). 

 

Przedmiotem umowy była (i) sprzedaż przez Green S.r.l. w likwidacji na rzecz Emitenta 120.000 (sto dwadzieścia 

tysięcy) akcji spółki TRADE S.p.a., spółki akcyjnej powstałej zgodnie z prawem Włoch, z siedzibą w Turynie, 

piazza Carlo Felice n. 80, Włochy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Izbę Gospodarczą 

w Turynie pod numerem TO 1156062 („TRADE”) za cenę 4.000.000 EUR (cztery miliony euro) oraz (ii) sprzedaż 

przez ABC na rzecz TRADE udziału stanowiącego 100% kapitału zakładowego Promotion Intrade S.r.l., spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej zgodnie z prawem Włoch, z siedzibą w Mediolanie, Corso di Porta 

Nuova 46, Mediolan, Włochy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Izbę Gospodarczą w 

Mediolanie pod numerem MI 1899784 („Promotion Intrade”), za cenę 1.000.000 EUR (jeden milion euro). 

Umowa została wykonana. 

 Porozumienie z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży zawartej w dniu 31 

maja 2012 roku 

 

Dnia 14 czerwca 2012 roku, strony opisanej wyżej Warunkowej Umowy Sprzedaży zawarły porozumienie o 

zmianie tej umowy. Strony postanowiły, że od dnia wprowadzenia akcji Emitenta (tj. emisja i specjalne wydanie 

akcji na okaziciela przez Emitenta o wartości równej 2.750.000 EUR (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy 

euro), które po ich objęciu miały być notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.) na 

giełdę, GTS S.r.l. będzie miał prawo do sprzedawania akcji Emitenta na rynku.  

 

W Warunkowej Umowie Sprzedaży z dnia 31 maja 2012 roku, w wykonaniu której Emitent nabył 100% akcji 

spółki prawa włoskiego TRADE S.p.A. oraz pośrednio poprzez ten podmiot udział stanowiący 100% kapitału 

zakładowego Promotion Intrade S.r.l., strony uzgodniły, że zapłata części ceny sprzedaży 100% akcji TRADE 

S.p.A. zostanie dokonana w formie Akcji Serii C wyemitowanych przez ASM GROUP. W trakcie negocjacji 

pomiędzy stronami zostało ustalone, że sprzedający tj. Gruppo Trade Service S.r.l. (obecnie działająca pod firmą 

Green S.r.l. w likwidacji) ma prawo zażądać od ASM GROUP odkupienia części tych akcji, jeśli pomimo 

dopuszczenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect, Gruppo Trade Service S.r.l. 

nie będzie mogła sprzedać tych akcji po cenie co najmniej równej cenie emisyjnej.  

Data graniczna, do której zobowiązanie do wprowadzania akcji Emitenta do obrotu przez Gruppo Trade Service 

S.r.l. miało zostać wykonane, została ustalona przez strony Warunkowej Umowy Sprzedaży, na dzień 31 grudnia 

2013 roku. Zobowiązanie to nie było usankcjonowane żadnymi karami lub postanowieniami ograniczającymi 

jakiekolwiek uprawnienia sprzedającego do jego działania.  

W Warunkowej Umowie Sprzedaży ustalono, że jeżeli do dnia 31 grudnia 2013 roku Gruppo Trade Service S.r.l. 

nie sprzeda określonego w Warunkowej Umowie Sprzedaży pakietu akcji, np. z powodu nieutrzymania ceny 

transakcyjnej na poziomie co najmniej ceny emisyjnej Akcji Serii C, zobowiązanie Gruppo Trade Service S.r.l. do 

wprowadzania posiadanych Akcji Serii C wygasa. W takiej sytuacji, Gruppo Trade Service S.r.l. była uprawniona 

do zażądania od Emitenta odkupu takiej liczby Akcji Serii C, która odpowiadała wartości 1.000.000 EUR (jednego 

miliona euro), przy uwzględnieniu, iż cena jednej akcji miała być równa cenie emisyjnej Akcji Serii C. 

Green S.r.l. w likwidacji złożył wniosek z żądaniem odkupu przez Emitenta części posiadanych Akcji Serii C. 

Walne Zgromadzenie Emitenta, w dniu 26 lutego 2014 roku podjęło stosowne uchwały upoważniające Zarząd 

Emitenta do odkupu od Green S.r.l. w likwidacji części akcji w wykonaniu zobowiązań wynikających z treści 

Warunkowej Umowy Sprzedaży zawartej w dniu 31 maja 2012 roku. 
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Do chwili obecnej trwają negocjacje pomiędzy Emitentem a Green S.r.l. w likwidacji i strony pracują nad 

końcowymi projektami umowy na podstawie, której Emitent dokona odkupu od Green S.r.l. w likwidacji takiej 

liczby akcji, która przy cenie 2,06 PLN za jedną Akcję Serii C odpowiada wartości 1.000.000 EUR (jednego 

miliona euro). Emitent odkupi przedmiotowe akcje w celu ich umorzenia.  

Emitent prognozuje zakończenie negocjacji nad treścią umowy odkupu akcji i dokumentów związanych z tą 

umową na drugą połowę roku 2015.  

 

Porozumienie dotyczące potwierdzenia spełnienia warunków zawieszających z dnia 28 czerwca 2012 roku 

 

Dnia 28 czerwca 2012 roku strony Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31 maja 2012 roku, zawarły 

porozumienie, w którym większość warunków zawieszających ustalonych w Warunkowej Umowie Sprzedaży z 

dnia 31 maja 2012 została uznana za spełnioną. Pozostała część warunków została zmodyfikowana. 

Strony porozumienia potwierdziły wypełnienie większości warunków zawieszających oraz uzgodniły modyfikację 

treści oraz terminu spełnienia warunków dotyczących przejścia oprogramowania oraz znaku towarowego 

używanego przez TRADE i Promotion Intrade. W odniesieniu do oprogramowania ustalony został nowy warunek 

zawieszający dla Emitenta, który zakłada zawarcie przez Emitenta umowy licencji oprogramowania z Panem 

Marco Antonelli – Computer City oraz umowy SLA z GP&A S.r.l. Warunek zawieszający dotyczący znaku 

towarowego zobowiązuje GTS S.r.l. do podjęcia uchwały zmieniającej nazwę GTS S.r.l. wraz z wnioskiem do 

właściwej Izby Handlowej o dokonanie stosownych zmian. Nowa umowa SLA z GP&A S.r.l. została podpisana w 

dniu 5 lipca 2012 roku. Warunek zawarcia umowy licencji oprogramowania został zniesiony przez Emitenta, ze 

względu na brak możliwości zawarcia umowy z Panem Marco Antonelli – Computer City. 

 

Umowa przeniesienia akcji i umowa zastawu z dnia 28 czerwca 2012 roku 

 

Na podstawie umowy przeniesienia akcji oraz umowy zastawu z dnia 28 czerwca 2012 roku, zawartych przed 

notariuszem, pomiędzy GTS S.r.l. a Emitentem, dokonano zbycia na rzecz Emitenta 120.000 akcji stanowiących 

100% akcji w kapitale TRADE oraz Emitent ustanowił zastaw na rzecz GTS S.r.l. na wszystkich akcjach w 

kapitale zakładowym TRADE do maksymalnej kwoty zabezpieczenia 2.750.000 EUR (dwa miliony siedemset 

pięćdziesiąt tysięcy). 

 

Strony ustaliły, że pierwsza część ceny nabycia akcji TRADE, w wysokości 1.250.000 EUR (jeden milion dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy), zostanie wpłacona przez Emitenta na rachunek GTS S.r.l. do dnia 6 lipca 2012 roku, a 

druga część ceny zostanie zapłacona do dnia 31 marca 2013 roku gotówką lub, według uznania Emitenta, 

akcjami Emitenta wyemitowanymi na rzecz GTS S.r.l., zgodnie z ceną akcji Emitenta na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. 

 

W dniu 17 lipca 2013 roku, w związku z uiszczeniem przez Emitenta na rzecz Green S.r.l. w likwidacji całej ceny 

zakupu akcji TRADE, notariusz Giandomenico Bonito poświadczył wyrażenie przez Green w likwidacji zgody na 

wykreślenie zastawu ustanowionego przez Emitenta na rzecz Green w likwidacji na 120.000 akcji w kapitale 

zakładowym TRADE oraz poświadczył dokonanie odpowiedniej adnotacji na dokumencie akcji TRADE.  

 

List gwarancyjny od ABC z dnia 28 czerwca 2012 roku 

 

Dnia 28 czerwca 2012 roku wydany został, przez ABC s.r.l. dla Emitenta, list gwarancyjny, w którym ABC s.r.l. 

(były właściciel Promotion Intrade s.r.l.) potwierdza, że Emitent przystąpił do Warunkowej Umowy Sprzedaży z 31 

maja 2012 roku w przekonaniu, że aktywa Trade i Promotion Intrade, wykazane na dzień zawarcia umowy, 
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stanowią całość aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności przez TRADE i Promotion Intrade, co do 

zasady w tej samej formie i o tej samej wartości, także po nabyciu TRADE i Promotion Intrade przez Emitenta. W 

celu zagwarantowania wartości aktywów TRADE i Promotion Intrade, ABC s.r.l., jako jedyny wspólnik Promotion 

Intrade oraz jako gwarantujący za GTS S.r.l. (później Green S.r.l.) przekazał Emitentowi list gwarancyjny, jako 

gwarancję zapłaty Zobowiązań Warunkowych wynikających z Warunkowej Umowy Sprzedaży. Zobowiązania 

Warunkowe zdefiniowane zostały w Warunkowej Umowie Sprzedaży jako jakakolwiek szkoda, roszczenie, 

odpowiedzialność, koszt, kara lub wydatek (w tym wynagrodzenie adwokata), obniżenie wartości odpowiednio 

działalności TRADE i/lub Promotion Intrade lub jakichkolwiek ich aktywów lub jakakolwiek inna szkoda 

wynikająca z innych zobowiązań sprzedających (na podstawie Warunkowej Umowy Sprzedaży), włącznie ze 

zobowiązaniem do przestrzegania zakazu konkurencji.  

 

Odpowiedzialność ABC s.r.l. została ograniczona do kwoty 2.500.000,00 EUR (dwa miliony pięćset tysięcy). 

Płatności na podstawie gwarancji, powinny być dokonane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania. 

Zobowiązanie ABC s.r.l. wygasło 31 grudnia 2014 roku. 

 

Umowa przeniesienia akcji z dnia 30 lipca 2012 roku 

 

Na podstawie umowy przeniesienia akcji z dnia 30 lipca 2012 roku, zawartej przed notariuszem, pomiędzy ABC a 

TRADE dokonano zbycia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Promotion Intrade na rzecz Trade, a 

spółka ABC potwierdziła otrzymanie od TRADE czeku o wartości 1.000.000 EUR (jeden milion euro), w ramach 

zapłaty ceny za udziały Promotion Intrade. Umowa została wykonana. 

 

Umowa z dnia 18 stycznia 2013 roku 

 

Na podstawie umowy z dnia 18 stycznia 2013 roku, zawartej pomiędzy ABC a ASM GROUP strony, na 

podstawie aktualnej wartości aktywów Promotion Intrade, dokonały obniżenia wysokości drugiej płatności, 

należnej ABC od Emitenta za akcje TRADE, do kwoty 2.650.000 EUR (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy 

euro). 

 

Umowa objęcia akcji z dnia 18 stycznia 2013 roku zawarta pomiędzy Emitentem a Green S.r.l. w likwidacji 

 

Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a Green S.r.l. w likwidacji (dawniej GTS S.r.l.), działającą w formie 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie przepisów prawa włoskiego, z siedzibą w Rzymie, via 

Cardinal de Luca 22, 00196 Rzym, Włochy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Izbę 

Gospodarczą w Rzymie pod numerem RM-1116487 („Green S.r.l. w likwidacji”). Na podstawie umowy objęcia 

akcji, Emitent zaoferował Green S.r.l. w likwidacji 5.297.170 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem 

tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji Emitenta serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej 

wartości nominalnej 5.297.170 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt 

złotych) oraz cenie emisyjnej 2,06 zł (dwa złote i 6/100) każda akcja i łącznej wartości emisyjnej 10.912.170,20 

(dziesięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 20/100). Spółka Green S.r.l. w 

likwidacji objęła akcje w trybie subskrypcji prywatnej, na warunkach przewidzianych w omawianej umowie, w 

wyniku czego umowa została wykonana. 

 

Porozumienie zawarte w dniu 18 stycznia 2013 roku pomiędzy Emitentem a Green S.r.l. w likwidacji 

 

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Emitentem a Green S.r.l. w likwidacji (dawniej GTS S.r.l.), działającą w 

formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie przepisów prawa włoskiego, z siedzibą w Rzymie, 
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via Cardinal de Luca 22, 00196 Rzym, Włochy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Izbę 

Gospodarczą w Rzymie pod numerem RM-1116487 („Green S.r.l. w likwidacji”). W porozumieniu strony ustaliły 

sposób zapłaty za nabyte przez Emitenta, na podstawie Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31 maja 2012 

roku, akcje spółki TRADE. Na podstawie porozumienia strony dokonały potrącenia wzajemnych wierzytelności, tj. 

wierzytelności Emitenta wobec Green S.r.l. w likwidacji na kwotę 10.912.170,20 zł (dziesięć milionów dziewięćset 

dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 20/100) tytułem wkładu pieniężnego na akcje Emitenta, na 

podstawie opisanej wyżej umowy objęcia akcji oraz wierzytelności Green S.r.l. w likwidacji wobec Emitenta w 

kwocie 2.650.000 EUR (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy euro) tytułem zapłaty za akcje spółki TRADE, 

na podstawie Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31 maja 2012 roku, omówionej wyżej. Porozumienie zostało 

wykonane. 

 

22.3. Umowy leasingowe 

Umowa leasingu w ramach programu CORPOCARS Management w Toyota Leasing Polska  sp. z o.o. NR 

 

Umowa leasingu w ramach programu CORPOCARS Management, zawarta przez Emitenta z Toyota Leasing 

Polska sp. z o.o. w dniu 29 października 2010 roku („Umowa Leasingu”), jest generalną umową leasingu. 

Przedmiotem Umowy Leasingu jest nawiązanie odrębnych stosunków leasingu poszczególnych przedmiotów 

leasingu, określonych w załącznikach do umowy – zamówieniach. Każdy odrębny stosunek leasingu 

poszczególnego przedmiotu leasingu, nawiązany na podstawie Umowy Leasingu, jest niezależny od pozostałych 

stosunków leasingu nawiązanych na podstawie Umowy Leasingu. Na podstawie Umowy Leasingu Toyota 

Leasing Polska  sp. z o.o. zobowiązała się oddać Emitentowi do używania na czas oznaczony fabrycznie nowe 

przedmioty leasingu, określone szczegółowo w załącznikach do Umowy Leasingu - zamówieniach. Emitent 

zobowiązany jest uiszczać na rzecz Toyota Leasing Polska  sp. z o.o. wynagrodzenie w postaci miesięcznych rat 

w kwocie netto, określonych w zamówieniu do Umowy Leasingu. Zamówienie może dotyczyć jednego lub kilku 

przedmiotów leasingu. Szczegółowe warunki finansowe ustalane są odrębnie w każdym zamówieniu dla 

poszczególnych stosunków leasingu. W czasie trwania Umowy Leasingu Emitent zobowiązany jest do 

ponoszenia kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej, Auto-Casco, 

Nieszczęśliwych Wypadków oraz kradzieży. Stosunek leasingu określonego przedmiotu leasingu może 

zakończyć się przed upływem okresu leasingu na skutek wypowiedzenia stosunku leasingu przez Toyota Leasing 

Polska  sp. z o.o. oraz na skutek wygaśnięcia stosunku leasingu z przyczyn określonych w Umowie Leasingu. 

Emitent zobowiązany jest zwrócić przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu leasingu, a w 

przypadku przedterminowego zakończenia stosunku leasingu, w terminie wyznaczonym przez Toyota Leasing 

Polska  sp. z o.o. Jeśli stosunek leasingu nie zakończył się przed upływem podstawowego okresu leasingu, 

Emitent ma prawo zakupu przedmiotu leasingu za cenę sprzedaży określoną w zamówieniu, po spełnieniu 

warunków określonych w Umowie Leasingu. Na podstawie Umowy leasingu do tej pory nawiązanych zostało 12 

odrębnych stosunków leasingu, z czego na dzień sporządzenia Prospektu obowiązuje osiem z nich: 1) trzy 

stosunki leasingu nawiązane na podstawie zamówienia z dnia 15 lipca 2013 roku dotyczące przedmiotów 

leasingu o wartości netto kolejno: 45.959,35 PLN, 36.585,36 PLN, 78.422,76 PLN; 2) trzy stosunki leasingu 

nawiązane na podstawie zamówienia z dnia 26 września 2013 roku dotyczące przedmiotów leasingu o wartości 

netto 35.593,49 PLN każdy z nich; 3) jeden stosunek leasingu nawiązany na podstawie zamówienia z dnia 30 

października 2013 roku dotyczący przedmiotu leasingu o wartości netto 56.707,32 PLN; 4) jeden stosunek 

leasingu nawiązany na podstawie zamówienia z dnia 13 maja 2014 roku dotyczący przedmiotu leasingu o 

wartości netto 65.134,14 PLN ; 5) sześć stosunków leasingu na podstawie zamówienia z dnia 2 czerwca 2014 

roku dotyczących przedmiotów leasingu o wartości netto 42.739,83 PLN każdy z nich; 6) pięć stosunków leasingu 

na podstawie zamówienia z dnia 26 czerwca 2014 roku dotyczących przedmiotów leasingu o wartości netto 

42.739,83 PLN każdy z nich; 7) jeden stosunek leasingu nawiązany na podstawie zamówienia z dnia 18 sierpnia 

2014 roku dotyczący przedmiotu leasingu o wartości netto 61.372,35 PLN; 8) jeden stosunek leasingu nawiązany 
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na podstawie zamówienia z dnia 23 październik 2014 roku dotyczący przedmiotu leasingu o wartości netto 

36.430,88 PLN. Po sporządzeniu prospektu, na podstawie jednego zamówienia dnia 12 stycznia 2015 roku, 

nawiązano cztery stosunki leasingu dotyczące przedmiotów leasingu o wartości netto 42.357,72 PLN każdy z 

nich. Wszystkie obowiązujące umowy leasingu zawarte zostały na okres 36 miesięcy. Żaden z przedmiotów 

leasingu nie został wykupiony. 

 

Umowa leasingu operacyjnego ZW3/00101/2013 zawarta z BZ WBK Leasing S.A. 

 

Umowa leasingu operacyjnego ZW3/00101/2013 została zawarta przez Emitenta z BZ WBK S.A. w dniu 5 lipca 

2013 roku („Umowa leasingu”). Przedmiotem Umowy leasingu jest oddanie do używania Emitentowi określonego 

przedmiotu leasingu, w zamian za zapłatę przez Emitenta opłat leasingowych oraz wartości końcowej. Kwota do 

zapłaty wskazana w preliminarzu ofertowym jest równa 175.283,74 PLN (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt cztery grosze), płatna w 36 miesięcznych ratach. Emitent może nabyć 

przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu za cenę równą wartości końcowej 

netto przedmiotu leasingu, tj. 31.707,32 PLN (trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedem złotych trzydzieści dwa 

grosze). Wykonanie zobowiązań Emitenta z Umowy Leasingu zabezpieczone jest wekslem. 

 

Umowa leasingu operacyjnego ZW3/00146/2013 zawarta z BZ WBK Leasing S.A. 

 

Umowa leasingu operacyjnego ZW3/00146/2013 została zawarta z BZ WBK S.A. w dniu 23 września 2013 roku 

(„Umowa leasingu”). Przedmiotem Umowy leasingu jest oddanie do używania Emitentowi określonego 

przedmiotu leasingu, w zamian za zapłatę przez Emitenta opłat leasingowych oraz wartości końcowej. Kwota do 

zapłaty wskazana w preliminarzu ofertowym jest równa 76.390,54 PLN (siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta 

dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt cztery grosze), płatna w 36 miesięcznych ratach. Emitent może nabyć 

przedmiot leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu za cenę równą wartości końcowej 

netto przedmiotu leasingu, tj. 6.260,16 PLN (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych szesnaście groszy). 

Wykonanie zobowiązań Emitenta z Umowy Leasingu zabezpieczone jest wekslem. 

 

22.4. Umowy ubezpieczenia 

Polisa ubezpieczeniowa seria TPP nr 21862256 z dnia 14 lutego 2013 roku, wydana dla Emitenta przez 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 

 

Polisa seria TPP nr 21862256 obejmowała ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością lub posiadanym mieniem. Polisa została zawarta na okres roczny, od dnia 17 lutego 2013 roku do 

dnia 16 lutego 2014 roku. Suma gwarancyjna polisy wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) na wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe i 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jeden wypadek 

ubezpieczeniowy. Składka z polisy wyniosła 5.061,00 zł (pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych). Ze względu na 

upływ okresu ubezpieczenia, polisa obecnie nie obowiązuje. 

 

22.5. Umowy inne 

Umowa faktoringu niepełnego nr U0002387946893 zawarta w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy 

Gruppo Trade Service – Polska  sp. z o.o. a Alior Bank S.A. (wraz z aneksem do Umowy zawartym w dniu 

9 września 2014 roku) 

 

Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem a Alior Bank S.A. Przedmiotem umowy jest limit faktoringowy bez 

przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta Emitenta przez Bank. Na podstawie umowy na Bank zostały 

przeniesione wierzytelności pieniężne Emitenta w stosunku do wskazanych kontrahentów, wraz z wszelkimi 
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związanymi z tymi wierzytelnościami prawami, w tym roszczenia o zaległe odsetki. Emitent zobowiązał się do 

wskazywania numeru rachunku cesji, podanego w umowie faktoringu, na wszystkich fakturach i kopiach 

wystawianych wskazanym kontrahentom i do umieszczania na fakturach adnotacji o cesji na rzecz Banku. Bank 

dopuścił także możliwość finansowania faktur wystawionych przed datą zawarcia umowy faktoringu, jednak 

Emitent w takim przypadku jest zobowiązany do dostarczenia odpowiedniego załącznika do zawiadomienia 

kontrahenta. Emitent zobowiązał się m.in. do utrzymywania wpływów na rachunki w Banku w wysokości nie 

niższej niż 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych), w przypadku gdy faktoring z Umowy pozostanie jedynym 

zaangażowaniem Emitenta wobec Banku. Badanie wpływów następować będzie w okresach miesięcznych, 

ostatniego dnia każdego miesiąca. Pierwsze badanie odbędzie się w ostatnim dniu miesiąca następnego po 

miesiącu, w którym zaangażowanie z tytułu niniejszej Umowy stanie się jedynym zaangażowaniem Emitenta 

wobec Banku. Umowa obowiązuje do dnia 7 grudnia 2015 roku. 

 

23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O 

JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU 

23.1. Oświadczenia lub raporty ekspertów 

Informacje na temat biegłych rewidentów, którzy sporządzili opinie i raporty zamieszczone za ich zgodą w 

Prospekcie, zostały przedstawione w Części III punkcie 2 Prospektu. Z zastrzeżeniem powyższego w Prospekcie 

nie zostało zamieszczone żadne oświadczenie ani raport osoby określanej jako ekspert. 

23.2. Informacje od osób trzecich 

Poza informacjami pochodzącymi z źródeł: 

 Główny Urząd Statystyczny, 

 Narodowy Bank Polski, 

 EUROSTAT, 

 Ogólnopolskie badanie rynku outsourcingu 2013, 

 Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska - Raport z badania ManpowerGroup II kwartał 2014 

roku, 

 Stooq.pl. 

 

W Prospekcie Emisyjnym nie zamieszczono informacji osób trzecich. Przy sporządzaniu Prospektu Emisyjnego 

korzystano z wyżej wymienionych informacji i informacje takie były przytaczane w sposób dokładny. W stopniu, w 

jakim Emitent jest świadom oraz w stopniu, w jakim Emitent jest w stanie to ocenić, nie zostały pominięte żadne 

fakty, wskutek których przytoczone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzające w błąd. 

 

24. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

W okresie ważności Prospektu Emisyjnego w siedzibie Emitenta można zapoznać się z następującymi 

dokumentami lub ich kopiami: 

 Statutem Emitenta, 

 Regulaminami Zarządu, Rady Nadzorczej, 

 Historycznymi skonsolidowanymi informacjami finansowymi Emitenta za lata 2012-2014, 

 Historycznymi jednostkowymi informacjami finansowymi Emitenta za lata 2012-2014, 

 Historycznymi informacjami finansowymi za lata 2013-2014 spółek zależnych, 

 Śródrocznymi historycznymi skonsolidowanymi informacjami finansowymi za I kwartał 2015 roku, 

 Śródrocznymi historycznymi skonsolidowanymi informacjami finansowymi za II kwartał 2015 roku, 

 Odpisem KRS Emitenta. 
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Ponadto, Prospekt Emisyjny w formie elektronicznej zostanie udostępniony na stronie internetowej Emitenta 

(www.asmgroup.pl). 

 

25. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Dane na temat udziałów w innych przedsiębiorstwach posiadanych przez Emitenta zostały zaprezentowane w 

Punkcie 7 Część III Prospektu – Dokumentu Rejestracyjnego. Emitent nie posiada udziałów w innych 

przedsiębiorstwach. 

 

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, w których Emitent posiada udziały zostały objęte konsolidacją w 

skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Emitenta.   
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CZĘŚĆ IV. DOKUMENT OFERTOWY 
 

 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE I ICH 

OŚWIADCZENIA O ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie i ich oświadczenie o odpowiedzialności zostały 

przedstawione w pkt. 1. Dokumentu Rejestracyjnego. 

 

2. CZYNNIKI RYZYKA 

Opis czynników ryzyka o istotnym znaczeniu dla dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych Emitenta 

został przedstawiony w pkt. 3. Czynników ryzyka, stanowiących Część II Prospektu emisyjnego. 

 

3. ISTOTNE INFORMACJE 

3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zarząd Emitenta oświadcza, że w jego opinii na dzień zatwierdzenia Prospektu wysokość kapitału obrotowego 

jest wystarczająca na pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie co 

najmniej 12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu. 

3.2. Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu 

Tabela 37: Dane finansowe prezentujące wartość zadłużenia oraz kapitału własnego Grupy Kapitałowej Emitenta według stanu 
na dzień 30 czerwca 2015 r. (w tys. zł) 

L.p. Wyszczególnienie 30.06.2015 r. 

I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem (z uwzględnieniem 
krótkoterminowej części zadłużenia długoterminowego) 

8 256 

I.I Gwarantowane  

I.II Zabezpieczone 7 378 

I.III Niegwarantowane/niezabezpieczone 878 

II. Zadłużenie długoterminowe ogółem 0 

II.I Gwarantowane 0 

II.II Zabezpieczone 0 

II.III Niegwarantowane/niezabezpieczone 0 

III. Kapitał własny 85 500 

III.I Kapitał zakładowy 59 053 

III.II Pozostałe kapitały 4 093 

III.III Niepodzielony wynik finansowy 22 351 

III.IV Udziały mniejszości 0 

III.V Różnice kursowe z przeliczenia 3 

 Razem kapitał własny i zadłużenie 93 756 

Źródło: Emitent 

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr U0002375234154 stanowi (i) pełnomocnictwo 

do dysponowania środkami na rachunkach bankowych GTS  sp. z o.o. prowadzonych w Banku, (ii) gwarancja de 

minimis Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 780.000,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt tysięcy 

złotych), ważna do 28 grudnia 2015 roku. Na podstawie umowy GTS  sp. z o.o. zobowiązana jest m. in. do 

utrzymywania wpływów na rachunek w Banku w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000,00 PLN (cztery miliony 

złotych) miesięcznie. 
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Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej nr 02/423/14/Z/VU stanowi:  

a) cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych ASM GROUP S.A. od dłużników na podstawie umowy nr 

02/138/14 z dnia 17 grudnia 2014 roku,  

b) cesja należności z umowy mFactoringu (zabezpieczenie to zostanie skutecznie ustanowione po 

uruchomieniu wyżej wymienionej umowy w Factoringiem), c/ oświadczenia Kredytobiorców o 

dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 

Z tytułu umowy faktoringu nr U0002387946893 Emitent zobowiązał się do wskazywania numeru rachunku cesji, 

podanego w umowie faktoringu, na wszystkich fakturach i kopiach wystawianych wskazanym kontrahentom i do 

umieszczania na fakturach adnotacji o cesji na rzecz Banku. Emitent zobowiązał się m.in. do utrzymywania 

wpływów na rachunki w Banku w wysokości nie niższej niż 4.000.000,00 PLN (cztery miliony złotych), w 

przypadku gdy faktoring z Umowy pozostanie jedynym zaangażowaniem Emitenta wobec Banku. 

Tabela 38: Wartość zadłużenia netto Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. (w tys. zł) 

L.p. Wyszczególnienie  30.06.2015 r. 

A. Środki pieniężne  3 269 

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych  0 

C. Papiery krótkoterminowe przeznaczone do obrotu  0 

D. Płynność A+B+C 3 269 

E. Bieżące należności finansowe  0 

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach  8 256 

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego  0 

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe  354 

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe F+G+H 8 610 

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto I-E-D 5 341 

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki  0 

L. Wyemitowane obligacje  0 

M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe  2 071 

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto K+L+M 2 071 

O. Zadłużenie finansowe netto J+N 7 412 

Źródło: Emitent 

Według stanu na dzień 30 czercwa 2015 r. Emitent ani spółki zależne nie posiadali zadłużenia pośredniego i 

warunkowego. 

3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę 

Osoby fizyczne i prawne, w rozumieniu posiadania interesu w prawidłowym przygotowaniu lub realizacji Procesu 

dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym to: 

 Obecni Akcjonariusze - z uwagi na zamiar notowania akcji Emitenta na rynku regulowanym, 

 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska pełniący funkcję Firmy Inwestycyjnej w zakresie dotyczącym 

sporządzenia części ofertowej Prospektu i reprezentowania Emitenta w procesie dopuszczenia i 

wprowadzenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym - z uwagi na uzgodnione z Emitentem 

wynagrodzenie, a także obowiązek dochowania należytej staranności przy realizacji umowy zawartej z 

Emitentem. 

 Grant Thornton Frąckowiak  sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, pełniąca funkcję Doradcy Finansowego 

Emitenta w zakresie dotyczącym sporządzenia prospektu dla potrzeb dopuszczenia i wprowadzenia Akcji 

Emitenta do obrotu na rynku regulowanym - z uwagi na uzgodnione z Emitentem wynagrodzenie, a także 

obowiązek dochowania należytej staranności przy realizacji umowy zawartej z Emitentem. 
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 Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy S.K.A. pełni funkcję doradcy prawnego przy sporządzaniu 

prospektu emisyjnego. Pomiędzy działaniami doradcy prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty 

interesów. 

 4AUDYT  sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pełni funkcję biegłego rewidenta w publicznej ofercie akcji 

Emitenta. Ponadto pomiędzy działaniami biegłego rewidenta i Emitenta nie występują żadne konflikty 

interesów. Biegły rewident nie jest akcjonariuszem Emitenta. 

 

Według wiedzy Emitenta nie występują inne interesy, w tym konflikt interesów, osób fizycznych i prawnych 

zaangażowanych w Proces dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych 

Akcje Emitenta objęte niniejszym Prospektem Emisyjnym nie stanowią przedmiotu Oferty Publicznej. 

4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH/DOPUSZCZANYCH DO 

OBROTU 

4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów wartościowych 

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym GPW: 102.000 

akcji zwykłych na okaziciela serii A, 53.654.285 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 5.297.170 akcji zwykłych na 

okaziciela serii C. 

 

4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe 

Akcje Serii A 

Akcje Serii A zostały utworzone na postawie właściwych przepisów KSH oraz Statutu Emitenta w związku z 

utworzeniem Spółki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS dnia 27 sierpnia 2010 roku. 

 

Konwersja Akcji Serii A została dokonana na podstawie art. 334 § 2 KSH, na mocy uchwały Zarządu Emitenta z 

dnia 7 maja 2012 roku oraz w wyniku zmian do Statutu podjętych uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 18 

czerwca 2012 roku (Rep. A 8184/2012). Zmiana dotycząca Akcji Serii A została zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców KRS dnia 14 września 2012 roku. 

 

W wyniku konwersji doszło do zamiany 102.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe 

na okaziciela. 

 

Akcje Serii B 

 

Akcje Serii B zostały utworzone na postawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2011 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z połączeniem ASM GROUP S.A. oraz 

PARTNERASM S.A. (Rep. A 10103/2011), wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS dnia 30 września 2011 

roku. 

 

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki 

PARTNERASM S.A. na Emitenta z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta, polegającym 

na nowej emisji Akcji Serii B, które Emitent, jako spółka przejmująca wydał dotychczasowym akcjonariuszom 

PARTNERASM S.A. 

 

Konwersja Akcji Serii B została dokonana na podstawie art. 334 § 2, na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 7 

maja 2012 roku oraz w wyniku zmian do Statutu podjętych uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 
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2012 roku (Rep. A 8184/2012). Zmiana dotycząca Akcji Serii B została zarejestrowana w rejestrze 

przedsiębiorców KRS dnia 30 września 2012 roku. 

 

W wyniku konwersji doszło do zamiany 53.654.285 akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela. 

 

Akcje Serii C 

 

Akcje Serii C zostały utworzone na postawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 stycznia 2013 

roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii C w drodze subskrypcji 

prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie Spółki (Rep. A 

584/2013), wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS dnia 31 stycznia 2013 roku. 

 

4.3. Wskazanie czy papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela oraz czy mają 

one formę dokumentu, czy są zdematerializowane 

Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Akcje Serii C są na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjami zwykłymi na 

okaziciela, zdematerializowanymi o kodzie PLASMGR00014. 

 

4.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych 

Akcje emitowane są w walucie polskiej. Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 1,00 PLN. 

 

4.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz 

procedury wykonywania tych praw 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta zostały określone w przepisach KSH, w Statucie oraz w innych 

przepisach prawa i obejmują w szczególności: 

 

4.5.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

 

Prawo do udziału w zysku (dywidendy) 

 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do 

wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji (art. 347§ 2 KSH). 

Statut nie przewiduje innego sposobu podziału zysku (art. 347§ 3 KSH). 

 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 

powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 

zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć 

o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z 

zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Uprawnionymi do 

dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy są posiadaczami akcji w dniu dywidendy. 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. 

 

Zgodnie z art. 349 KSH, statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 

Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
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Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie Spółki powinno wziąć pod uwagę regulacje GPW oraz KDPW. 

 

Zgodnie z postanowieniami § 26 Regulaminu GPW, emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do 

obrotu giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z emitowaniem 

instrumentów finansowych, o których dopuszczenie do obrotu giełdowego zamierzają występować i 

wykonywaniem praw z instrumentów finansowych już notowanych, jak również o podjętych w tych przedmiotach 

decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób 

przeprowadzania transakcji giełdowych. W związku z powyższym na emitencie spoczywa obowiązek 

poinformowania GPW o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgodnienia z GPW decyzji dotyczącej jej wypłaty. 

 

Zgodnie z postanowieniami § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, emitent informuje KDPW o wysokości 

dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy nie później niż 5 dni 

przed dniem dywidendy, a także przesyła do KDPW odpis uchwały walnego zgromadzenia. W terminie, o którym 

mowa powyżej, emitent przekazuje ponadto: KDPW – informację określającą liczbę akcji własnych, na które 

dywidenda nie będzie wypłacana, oraz konta, na których w KDPW rejestrowane są te akcje; uczestnikom 

prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które dywidenda nie będzie 

wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji. Należy zauważyć, że dzień wypłaty dywidendy może 

przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Na postawie § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu 

terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy oraz soboty. 

 

Zgodnie z postanowieniami § 112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w terminie do dnia wypłaty dywidendy 

do godziny 11:30 emitent jest zobowiązany pozostawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację 

prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym. KDPW 

rozdziela środki otrzymane od emitenta na poszczególne rachunki pieniężne lub rachunki bankowe uczestników 

KDPW, którzy dalej dystrybuują dywidendę na rachunki poszczególnych akcjonariuszy. 

 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne nie mające miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Przepisy dotyczące opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 

stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 

warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego 

certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

 

Od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach 

zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, zryczałtowany podatek dochodowy, płatnik pobiera według stawki 19% od łącznej 

wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 

pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych). 
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Prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru) 

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w związku z podwyższeniem 

kapitału zakładowego Spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji (art. 433 § 1 KSH). 

 

Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, powołując się na 

interes Spółki (art. 433 § 2 KSH). Wyłączenie od prawa poboru następuje w drodze uchwały Walnego 

Zgromadzenia, która wymaga większości czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru 

akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Spółki, po przedstawieniu przez zarząd Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

 

Zwolnienie z obowiązku wyłączenia prawa poboru we wskazany powyżej sposób następuje w sytuacji, gdy 

uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 

(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa 

poboru na warunkach określonych w uchwale, a także w sytuacji, 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. 

 

Prawo poboru (jaki i również możliwość jego wyłączenia) dotyczy również emisji papierów wartościowych 

zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje (art. 433 § 6 KSH). 

 

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym 

 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Emitenta, który pozostanie po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli (art. 474 § 1 KSH). Pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do 

rzeczywiście dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy (art. 474 § 2 KSH). Podział majątku 

między poszczególnych Akcjonariuszy nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o 

otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli (art. 474 § 1 KSH). W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do 

pierwszeństwa przy podziale majątku. Statut Emitenta nie wprowadza również odrębnych zasad podziału. 

 

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem 

 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na 

rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot zgodnie z przepisami o obrocie 

instrumentami finansowymi prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

 

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 Statutu Akcje mogą być zastawiane i oddawane w użytkowanie, przy czym 

zastawnikowi bądź użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu ani prawo do 

dywidendy, wynikające z zastawionych lub oddanych w użytkowanie akcji. 

 

Prawo do zbywania posiadanych akcji 

 

Akcje Spółki są zbywalne (art. 337 § 1 KSH), przy czym statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi 

od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi (art. 337 § 2 KSH). 

W takim przypadku zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi 

inaczej (art. 337 § 3 KSH). W braku zgody na przeniesienie akcji, spółka powinna wskazać innego nabywcę. 
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Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. Termin do 

wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia 

akcji (art. 337 § 4 KSH). Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki (art. 337 § 5 KSH). 

 

Dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją (lub jej częścią 

ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy (art. 338 § 1 KSH). 

Dopuszczalne jest również zawarcie umowy ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa 

nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania nie mogą w takim przypadku trwać dłużej 

niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy (art. 338 § 2 KSH). 

 

Umorzenie dobrowolne 

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu akcje Emitenta mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze 

nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż 

raz w roku obrotowym (art. 359 § 1 KSH).  

 

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 359 § 2 zd. 1 KSH). Uchwała powinna 

określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego 

akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia 

kapitału zakładowego (art. 359 § 2 zd. 2 KSH). Umorzenie następuje za wynagrodzeniem, które nie może być 

niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni 

rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy (art. 359 § 2 zd. 3 KSH).  

 

Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu (art. 359 § 3 KSH), natomiast 

uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana (art. 359 § 4 KSH). 

 

4.5.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa korporacyjne: 

 

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 

 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na 

szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa (art. 4061 § 1 KSH). Akcje 

na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, 

jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone 

zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej (art. 4063 § 1 

KSH). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie 

wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim 

po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 

KSH). 

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). 

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 4121 § 1 KSH).  
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Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu 

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Prawo głosu przysługuje 

od dnia pełnego pokrycia akcji (art. 411 § 2 KSH). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z 

posiadanych akcji (art. 4113  KSH). 

 

Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). 

Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 4121 § 1 KSH). 

 

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli 

przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia (art. 4111 § 1 KSH). 

 

Statut nie wprowadza szczególnych postanowień w przedmiocie ograniczenia prawa głosowania, jak i kumulacji 

głosów akcjonariuszy.  

 

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 Statutu Akcje mogą być zastawiane i oddawane w użytkowanie, przy czym 

zastawnikowi bądź użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, wynikające z 

zastawionych lub oddanych w użytkowanie akcji. 

 

Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 

zgromadzenia (art. 400 § 1 KSH), żądanie takie powinno być złożone zarządowi na piśmie lub w postaci 

elektronicznej (art. 400 § 2 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi 

nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza 

przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). Zgromadzenie, o którym mowa powyżej podejmuje 

uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na 

żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z 

obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia (art. 400 § 4 KSH).  

 

Prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad zgromadzenia 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie, w przypadku 

spółki publicznej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni. Żądanie 

powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie 

może również zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). 

 

Zarząd, w przypadku spółki publicznej, jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni 

przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na 

żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia (art. 401 § 

2 KSH). 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
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środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 

walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie 

ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej (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 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 przez akcjonariusza w drodze wytoczonego 

przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 § 1 KSH). W odniesieniu do uchwały sprzecznej z 

ustawą akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie 

nieważności uchwały walnego zgromadzenia (art. 425 § 1 KSH). 

 

Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje zarówno zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym 

członkom tych organów, jak i również akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu 

zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym 

zgromadzeniu, akcjonariuszowi nieobecnemu na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad (art. 422 § 2 

KSH).  

 

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 1 

KSH). Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w 

terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały 

(art. 425 § 3 KSH). 

Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym sąd rejestrowy może zawiesić 

postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy (art. 423 § 1 KSH).  

 

W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia pozwaną Spółkę 

reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu 

pełnomocnik (art. 426 § 1 KSH). 

 

W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia sąd, 

na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych 

oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Przy czym, nie wyłącza to możliwości dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 423 § 2 KSH). 

 

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami 

 

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady 

nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej (art. 385 § 3 KSH). 
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Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby 

reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego 

członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków (art. 385 § 5 KSH). 

 

Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną we wskazany 

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

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

grupami (art. 385 § 6 KSH). 

 

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka 

rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów (art. 385 § 7 KSH). 

 

Przy wyborze rady nadzorczej każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, 

wyłączając jednak głosy akcji niemych (art. 385 § 9 KSH). 

 

Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z 

utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw 

 

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

publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w 

sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub 

prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad 

najbliższego walnego zgromadzenia. 

 

Zgodnie z art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie 

podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale walnego 

zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do 

spraw szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz spółki 

publicznej jej podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego 

inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również 

podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej. 

 

Zgodnie z art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, uchwała walnego zgromadzenia, o której mowa powyżej, 

powinna określać w szczególności oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca 

wyraził zgodę na piśmie; przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził 

na piśmie zgodę na ich zmianę; rodzaje dokumentów, które spółka powinna udostępnić biegłemu; termin 

rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały. 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z 

treścią wniosku, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, albo podejmie taką uchwałę z 

naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia 

uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw 

szczególnych. 
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Prawo do uzyskania informacji o Spółce 

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 (art. 428 § 1 

KSH). Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne 

powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia 

żądania podczas walnego zgromadzenia (art. 428 § 5 KSH). Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli 

odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań 

przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art. 428 § 4 KSH). W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza 

wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki poza Walnym Zgromadzeniem, zarząd może udzielić 

akcjonariuszowi informacji na piśmie jeżeli przemawiają za tym ważne powody. W tym przypadku zarząd jest 

zobowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas 

walnego zgromadzenia (art. 428 § 5 KSH). 

 

Prawo do odmowy udzielenia informacji istnieje wtedy, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę 

Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 

technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 KSH), a także gdy udzielenie 

informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej (art. 

428 § 3 KSH). 

 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który 

zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia 

informacji (art. 429 § 1 KSH). Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, 

na którym odmówiono udzielenia informacji (art. 429 § 2 KSH). Akcjonariusz może również złożyć wniosek do 

sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza 

Walnym Zgromadzeniem (art. 429 § 2 KSH). 

 

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 

 

Akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu 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 Emitenta (art. 395 § 4 KSH). 

 

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do żądania 

odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą 

elektroniczną 

 

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów 

jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może ponadto żądać przesłania mu listy 

akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 

KSH). 
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Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w 

tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób 

 

Akcjonariusze reprezentujący jedną dziesiątą kapitału zakładowego na Walnym Zgromadzeniu, mogą złożyć 

wniosek o sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. 

Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). 

 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał  

 

Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do przeglądania księgi protokołów, a także żądania wydania poświadczonych 

przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH).  

 

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi 

 

Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia 

czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub 

podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi na zasadach określonych 

w art. 486 – 487 KSH. 

 

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 

dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, w art. 540 § 1 KSH oraz w art. 561 § 1 KSH 

 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu 

 

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem 

kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). 

Prawo do 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 posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie 

udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

 

Prawo do zamiany akcji 

 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, 

jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej (art. 334 § 2 KSH). Zgodnie z § 5 Statutu, akcje Emitenta są akcjami 

na okaziciela. W myśl § 6 ust. 3 zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
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4.6. Przewidywana data emisji papierów wartościowych 

Sporządzenie niniejszego Prospektu Emisyjnego nie jest związane z przeprowadzeniem emisji nowych papierów 

wartościowych. 

 

4.7. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

4.7.1. Ograniczenia wynikające ze Statutu 

Nie istnieją ograniczenia wynikające ze Statutu Spółki dotyczące ograniczeń w swobodzie przenoszenia Akcji 

Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C. 

 

4.7.2. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi  

 

Na postawie z art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej: 

1) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na 

rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu; 

2) dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych na podstawie tej oferty, z 

wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

 

Zgodnie z art. 31 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, stronami transakcji zawieranych na rynku 

giełdowym mogą być wyłącznie: firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne nieprowadzące działalności 

maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, KDPW albo spółka, której KDPW przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi - w przypadku, o którym mowa w art. 59 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

spółka prowadząca izbę rozliczeniową - w przypadku, o którym mowa w art. 68c ust. 3 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi. 

 

Stronami transakcji zawieranych na rynku giełdowym mogą być również, na warunkach określonych w 

regulaminie giełdy, inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na 

własny rachunek: 

1) będące uczestnikami KDPW lub spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu 

zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

lub spółki prowadzącej izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a Ustawy o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi; 

2) niebędące uczestnikami podmiotu, o którym mowa powyżej, pod warunkiem wskazania podmiotu 

będącego uczestnikiem podmiotu, o którym mowa powyżej, który zobowiązał się do wypełniania 

obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji. 

 

Czynność prawna mająca za przedmiot transakcję zawieraną na rynku giełdowym dokonana przez podmioty inne 

niż określone powyżej jest nieważna. 

 

W ramach Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi przewiduje się szczególny tryb postępowania z 

informacjami poufnymi.  
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Zgodnie z art. 154 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, informacją poufną jest określona w sposób 

precyzyjny - informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów 

finansowych, jednego lub kilku takich instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich 

instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w 

istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych 

instrumentów finansowych, przy czym dana informacja: 

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

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

stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub 

wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 

finansowych; 

2) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, 

wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez 

racjonalnie działającego inwestora; 

3) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów 

finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez 

inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora 

dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w 

art. 154 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

 

Na podstawie art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi każdy kto posiada 

informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub 

w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku 

zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności członkowie zarządu, rady 

nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne 

osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 

podobnym charakterze, nie może wykorzystywać takiej informacji. 

 

Zakaz, o którym mowa powyżej dotyczy również akcjonariuszy spółki publicznej, lub osób zatrudnionych lub 

pełniących funkcje, o których mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w 

podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych 

do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim 

rynku, albo pozostających z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze, lub maklerów lub doradców.  

Dodatkowo zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi każdy kto posiada 

informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny 

niż określony powyżej, jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to 

informacja poufna - nie może wykorzystywać takiej informacji. 

 

Zgodnie z art. 156 ust. 2 i 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby, o których mowa powyżej, nie 

mogą ujawniać informacji poufnej, udzielać rekomendacji lub nakłaniać innej osoby na podstawie informacji 

poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. W przypadku uzyskania 

informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o 

którym mowa w art. 156 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, dotyczy również osób fizycznych, 

które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 
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Zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi wykorzystywaniem informacji poufnej jest 

nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o 

informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 

innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, 

jeżeli instrumenty te: 

1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

któregokolwiek z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw będących stroną umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 

na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest 

dokonywana na tym rynku, albo 

2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będących stroną umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od 

ceny instrumentu finansowego określonego w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi, 

3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, 

czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym 

systemie obrotu, albo 

4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny 

instrumentu finansowego określonego w art. 156 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 1 i ust. 1a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wymienione w art. 156 

ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, a mianowicie osoby posiadające informację 

poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku 

z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub 

innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności członkowie zarządu, rady nadzorczej, 

prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby 

pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby 

trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z 

nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych 

powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Osoby te nie mogą 

także, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których 

celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 

akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 

powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi 

instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. Przepisów ust. 1 i 1a 

art. 159 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 

1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów 

finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje 

inwestycyjne albo 
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2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na 

piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy 

o Obrocie Instrumentami Finansowymi, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, 

zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 

6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 

rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi okresem zamkniętym jest: 

1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów 

finansowych, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, do przekazania tej informacji do publicznej 

wiadomości; 

2) w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 

lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 

gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona w 

art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie posiadała dostępu do 

danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

3) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 

wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna 

wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie posiadała 

dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

4) w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do 

publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba 

fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie 

posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. 

 

Ponadto, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, osoby wchodzące w skład 

organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, oraz inne osoby, pełniące w 

strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych 

dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 

wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do 

przekazywania KNF oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi 

związane na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących 

akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 

obrotu na takim rynku. 
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Zgodnie z dyspozycją art. 161a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zakazy i wymogi, o których mowa 

w art. 156-160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na 

podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, mają zastosowanie do: 

1) zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, 

dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących instrumentów 

finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 

rynku regulowanym na terytorium któregokolwiek z innych państw członkowskich; 

3) instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zakazy, o których mowa w art. 156 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, odnoszą się również do 

informacji poufnych dotyczących papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, które mają 

podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej  

 

Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza szereg obowiązków i ograniczeń w stosunku do podmiotów 

nabywających i zbywających określone pakiety akcji oraz w stosunku do podmiotów, których udział w ogólnej 

liczbie głosów w spółce publicznej uległ zmianie w związku z zajściem innych przyczyn. 

 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, kto: 

1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej albo 

2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/ 3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 

20%, 25%, 33%, 331/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów  

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF 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, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w 

transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 

transakcji. 

Dniami sesyjnym, o których mowa powyżej są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany 

w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w 

drodze publikacji na stronie internetowej. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o których mowa powyżej, 

powstaje również w przypadku: 

1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

a. 2% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 

rynku oficjalnych notowań giełdowych, 

b. 5% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 

innym rynku regulowanym niż określony powyżej, 

2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej 

liczby głosów. 

 

Obowiązki dokonania zawiadomień, o których mowa powyżej, nie powstają w przypadku, gdy po rozliczeniu w 

depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana 
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udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub 

przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

 

Zawiadomienia, o których mowa powyżej, zawierają zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej 

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 Publicznej. 

 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 

zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt 2 i 3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. W 

przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, należy 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz 

tę spółkę. 

 

Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej 

spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku 

z: 

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

W przypadku, o którym mowa w art. 69a ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, zawiadomienie, o którym mowa 

w art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zawiera również informacje o: 

1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 

finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 

3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej 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. 72 ust.1 Ustawy o Ofercie Publicznej, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej 

zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż: 



  

Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  299 
 
 

1) 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej 

liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%, 

2) 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w 

ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, 

może nastąpić, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji 

w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów. 

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 

zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33 % ogólnej 

liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby 

głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty 

publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w 

wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna 

zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech 

miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do: 

1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 

powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo 

2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, 

chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów 

ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału 

zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

 

Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa 

powyżej ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ 

dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 

powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

Na postawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych 

akcji tej spółki. Zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy przekroczenie progu 

nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej 

lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku 

zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia 

prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od 

przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 

wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który 

pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby 

głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia 

uprzywilejowania jego akcji.  

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po 

przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2 Ustawy o Ofercie Publicznej nabył, po 

cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań 
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lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, jest obowiązany, w 

terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym 

wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w 

art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej. Przepis art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje się 

odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej. Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, 

o którym mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim 

nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku 

liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki 

jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki. Obowiązki, o których mowa w art. 

72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji: 

1) spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są 

przedmiotem obrotu zorganizowanego; 

2) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; 

3) w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu 

egzekucyjnym; 

4) zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą na warunkach określonych w 

ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 

942 tj.) 

5) obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do 

korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu; 

6) w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 

Ustawy o Ofercie Publicznej. 

 

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. 

 

W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, 

o którym mowa w art. 72 i art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą być nabywane wyłącznie: 

1) zdematerializowane: akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne; 

2) obligacje emitowane przez Skarb Państwa. 

 

W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, 

o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje 

innej spółki lub inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce. 

 

W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi 

przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie 

ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

 

Zgodnie z art. 77 Ustawy o Ofercie Publicznej, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia 

w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie 
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zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej 

zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za 

pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest 

obowiązany - nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów - do 

równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na 

którym są notowane dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść wezwania. Odstąpienie od 

ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie 

dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest 

dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie 

nie niższej niż w tym wezwaniu. W okresie między dokonaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania, 

a zakończeniem wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub 

wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki: 

1) mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w 

nim określony; 

2) nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby 

wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania; 

3) nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie. 

 

Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie 

dotyczy, przekazują informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych 

organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku braku takiej organizacji - bezpośrednio 

pracownikom. W przypadku gdy akcje będące przedmiotem wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim, podmiot ogłaszający 

wezwanie jest obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji i 

dokumentów, które są przekazywane do publicznej wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób określony 

przepisami państwa członkowskiego. Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest obowiązany 

zawiadomić, w trybie, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu 

oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia 

wezwania, KNF może, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić 

żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo przekazania wyjaśnień 

dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni. Żądanie to doręczone 

podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do 

ogłoszenia wezwania. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania 

czynności wskazanych w żądaniu KNF, przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania. 

 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji proponowana w wezwaniu: 

1) w przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie 

może być niższa od:  

a. średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie 

których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo 

b. średniej ceny rynkowej z krótszego okresu - Jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na 

rynku głównym przez okres krótszy niż określony powyżej, 
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2) w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej albo w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub 

upadłościowe - nie może być niższa od ich wartości godziwej. 

 

Zgodnie natomiast z art. 79 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji proponowana w wezwaniach nie może 

być również niższa od: 

1) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego 

ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami 

zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo 

2) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub 

podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, wydały w zamian za 

akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. 

 

Zgodnie z art. 79 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 

74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy 

obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania. 

 

Zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-

74 Ustawy o Ofercie Publicznej, może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w 

wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, Jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia 

wezwania i ta osoba tak postanowiły. 

 

Zgodnie z art. 79 ust. 4a, w przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 i 

ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu: 

1) przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki 

przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw 

majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej, 

2) znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub 

okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec, 

3) zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością 

podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie 

w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. 

 

W tym przypadku KNF, zgodnie z art. 79 ust. 4b Ustawy o Ofercie Publicznej, może udzielić zgody o ile 

proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy 

uzasadnionego interesu akcjonariuszy. KNF może w decyzji określić termin, w ciągu którego powinno nastąpić 

ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w decyzji.  

 

Zgodnie z art. 79 ust. 4c Ustawy o Ofercie Publicznej, do wniosku załącza się wycenę akcji spółki sporządzoną 

według wartości godziwej, na dzień przypadający nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem wniosku, przez 

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości 

wyceny załączonej do wniosku Komisja może zlecić sporządzenie wyceny podmiotowi uprawnionemu do badania 

sprawozdań finansowych. W przypadku gdy wycena sporządzona na zlecenie Komisji wykaże, że wątpliwości 

były uzasadnione, wnioskodawca zwraca Komisji koszty sporządzenia wyceny.  
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Na postawie art. 79 ust. 4d Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 

albo art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosek może zostać złożony nie później niż w terminie miesiąca 

od powstania obowiązku ogłoszenia wezwania.  

 

Zgodnie natomiast z art. 79 ust. 4e Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF podaje do publicznej wiadomości treść 

decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 4a Ustawy o Ofercie Publicznej, wraz z jej uzasadnieniem.  

 

Na postawie art. 79 ust. 4f Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku udzielenia przez KNF zgody, o której mowa 

w art. 79 ust. 4d Ustawy o Ofercie Publicznej, cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny 

określonej w decyzji KNF udzielającej zgody, w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich 

akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot 

obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły. 

 

Zgodnie z art. 79 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa 

się wartość zdematerializowanych akcji innej spółki, których własność zostanie przeniesiona w zamian za akcje 

będące przedmiotem wezwania. Wartość akcji zdematerializowanych ustala się: 

1) w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: 

a. według średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 

regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania albo 

b. według średniej ceny z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami był dokonywany na rynku 

regulowanym przez okres krótszy niż określony powyżej, 

2) w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie z art. 79 ust. 6 pkt 1 Ustawy o 

Ofercie Publicznej - według ich wartości godziwej. 

Za średnią cenę rynkową, o której mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 6 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych ważonych wolumenem obrotu. 

 

Powyższe przepisy dotyczące ceny akcji proponowanej w wezwaniu stosuje się odpowiednio do papierów 

wartościowych takich jak kwity depozytowe, listy zastawne oraz obligacje emitowane przez Skarb Państwa, 

nabywanych w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji. 

 

Rynkiem głównym, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a i b Ustawy o Ofercie Publicznej, jest rynek giełdowy 

albo pozagiełdowy, na którym notowany jest dany instrument finansowy, a w przypadku gdy dany instrument 

finansowy jest notowany na kilku rynkach objętych definicją rynku regulowanego: 

1) rynek, na którym wartość obrotu danym instrumentem finansowym w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok, w którym ustalany jest rynek główny, była największa, albo 

2) w przypadku gdy rozpoczęcie obrotu na rynku regulowanym nastąpiło w roku, w którym ustalany 

jest rynek główny - rynek, na którym wcześniej rozpoczęto notowania danego instrumentu 

finansowego. 

 

Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza rozszerzenie zakresu podmiotowego obowiązków w stosunku do 

podmiotów nabywających i zbywających określone pakiety akcji oraz w stosunku do podmiotów, których udział w 

ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ zmianie w związku z zajściem innych przyczyn. 

 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki dotyczące ujawniania stanu posiadania oraz wezwań, z 

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, odpowiednio 

spoczywają również na: 
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1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku 

z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki 

publicznej; 

2) funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

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

łącznie przez: a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 

3) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:  

a. przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z 

wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 

ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

b. w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych 

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

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

prawo głosu na walnym zgromadzeniu,  

c. przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 

4) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 

upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie 

wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

5) łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 

przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie 

lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

 

Obowiązki opisane 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. W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

obowiązki określone powyżej mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 

porozumienia. 

 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, domniemywa się w 

przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, 

jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 

wartościowych; 

4) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.  
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Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków opisanych powyżej: 

1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty 

zależne; 

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

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

pełnomocnictwem; 

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 

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

 

W art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej wskazuje się przypadki, w których obowiązków opisanych powyżej nie 

stosuje się, natomiast w art. 90a reguluje w sposób szczególny obowiązki spółki publicznej z siedzibą w państwie 

członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska. 

 

4.7.3. Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie 

Publicznej oraz z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi 

 

W przypadku, naruszenia obowiązków opisanych powyżej, zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 

lub 1a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną 

do wysokości 200.000,00 PLN. 

 

Zgodnie z art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi na osobę, która nie wykonała lub 

nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 100.000,00 PLN, chyba 

że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej 

papierów wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego 

zarządzania albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu 

transakcji. 

 

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej 

 

Zgodnie z art. 88a podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 

2 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub 

obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów. 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 

1) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie 

lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 

69 lub art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej; 

2) wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z 

naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o 

Ofercie Publicznej; 
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3) akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o 

Ofercie Publicznej. 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w 

przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej albo art. 74 ust. 2 lub 

5 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że 

wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach. 

 

Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 2 a i 2 b Ustawy o Ofercie Publicznej zakaz wykonywania prawa głosu, o którym 

mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej 

posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem 

obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej albo nie wykonał 

obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

 

W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 

pkt 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa 

głosu z tych akcji. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 

1-2b Ustawy o Ofercie Publicznej, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 

zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego kto: 

1) nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, 

2) nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, Publicznej lub 

dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

3) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 

72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

4) nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub art. 77 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

5) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie 

obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, 

6) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa 

w art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

7) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w 

art. 90a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

8) wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim terminie 

nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień 

dotyczących jego treści, 

9) nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 

Ustawy o Ofercie Publicznej, 

10) w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje 

cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

11) bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo 

art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej, 

12) nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 79 

lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
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13) dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, 

14) nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

15) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej nie udostępnia 

dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 

16) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

17) dopuszcza się jakiegokolwiek z wyżej przywołanych czynów, działając w imieniu lub w interesie 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN. 

 

Zgodnie z art. 97 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, kara pieniężna w wysokości, o której mowa w art. 97 ust. 1 

Ustawy o Ofercie Publicznej, może zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych w tym przepisie. 

 

Zgodnie z art. 97 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, kara pieniężna, o której mowa w art. 97 ust. 1 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, może być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o 

którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

 

W decyzji, o której mowa w art. 97 ust. 1 powyżej, KNF może wyznaczyć termin ponownego wykonania 

obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary 

pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Komisja może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu 

kary pieniężnej. 

 

4.7.4. Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w przypadku gdy łączny światowy obrót 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 

równowartość 1.000.000.000,00 EUR lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 

50.000.000,00 EUR. Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 

obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych 

przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący 

w koncentracji. 

 

Obowiązek w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji dotyczy, zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów, zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w 

jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 

przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych 

poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 

10.000.000 EUR. 
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Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 

EUR. Obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i 

jego przedsiębiorców zależnych; 

2) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o 

Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR; 

3) polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej 

grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców 

należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi 

ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył 

łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR; 

4) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu 

ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na 

własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod 

warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: a) 

instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub b) 

wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

5) 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; 

6) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 

przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, 

do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest 

nabywana; 

7) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Zgodnie z art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 

zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stroną postępowania antymonopolowego 

w sprawach koncentracji jest każdy, kto zgłasza, zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów, zamiar koncentracji. 

 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych 

przedsiębiorców; 

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, 

innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub 

pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 

przedsiębiorców; 

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w 

przypadku utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydqmbqguzdiltqmfyc4mzqgizdonzrgi
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4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku nabycia przez 

przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli 

obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000,00 EUR. 

 

W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch 

przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone zakończone zasadniczo w 

terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Jednakże w sprawach szczególnie skomplikowanych, co do których z 

informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych informacji, w tym uzyskanych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w toku prowadzonych postępowań, wynika, że istnieje uzasadnione 

prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub 

wymagających przeprowadzenia badania rynku, termin zakończenia postępowania ulega przedłużeniu o 4 

miesiące. 

W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w 

wyniku dokonania koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawia przedsiębiorcy 

lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec tej koncentracji. Przedstawienie 

zastrzeżeń wymaga uzasadnienia. Przedsiębiorca może ustosunkować się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od 

dnia ich doręczenia.  

 

Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania 

koncentracji do czasu wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji lub upływu 

terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Zgodnie z art. 98 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów, nie stanowi naruszenia obowiązku, o którym mowa w zdaniu powyżej, realizacja publicznej oferty 

kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 13 

ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z 

nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla 

zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 

Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania 

przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji 

lub upływu terminów, o których mowa w art. 96 lub art. 96a Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy - po spełnieniu przez 

przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów - konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez 

powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 

zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi 

- określając w decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, termin 

spełnienia warunków. 
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przedstawić przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom 

uczestniczącym w koncentracji warunki, o których mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów w toku postępowania w sprawie koncentracji, a przedsiębiorca może ustosunkować się do 

warunków przedstawionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 14 dni od 

dnia ich doręczenia. Warunki te może również przedstawić przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i 

zobowiązać się do ich spełnienia. Brak stanowiska przedsiębiorcy, jego negatywne stanowisko co do warunków 

przedstawionych przez Prezesa Urzędu lub niezaakceptowanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów warunków przedstawionych przez przedsiębiorcę powodują wydanie decyzji zakazującej 

dokonanie koncentracji. 

 

W przypadku warunkowej zgody na dokonanie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

w decyzji tej w nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, 

informacji o realizacji określonych w decyzji warunków. 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, na wniosek przedsiębiorcy, na którego 

nałożono obowiązek spełnienia powyższych warunków, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

wydaje postanowienie o nieudostępnianiu decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów do dnia spełnienia tych warunków, jednak nie później niż do upływu terminu do ich spełnienia. W 

takim wypadku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie publikuje i nie podaje w inny sposób do 

publicznej wiadomości decyzji w zakresie określonym w art. 19 ust. 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów 

 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 

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

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, 

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

umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, 

a w szczególności: 

1) przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego; 

2) może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

 

Zgodnie z art. 21 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1 i w art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni 

przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których mowa w 

art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu 

orzeka co do istoty sprawy. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów, koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest 

możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając 

termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 
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Decyzja, o której mowa w art. 21 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie może być wydana po 

upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

 

Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku niezgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji 

i Konsumentów, oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji. 

 

Decyzje, o których mowa w art. 18 i art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów, wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. 

 

4.7.5. Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o 

Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 

10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, 

choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. Zgodnie z art. 106 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w 

wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000,00 EUR, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie w 

zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (dotyczącego 

zgłoszenia zamiaru koncentracji), podał nieprawdziwe dane lub nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 19 ust. 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 

 

Zgodnie z art. 107 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej 

równowartość do 10.000,00 EUR za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji wydanych na podstawie art. 19 

ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2 i 4 (w związku z koncentracją) lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu 

koncentracji. 

Zgodnie z art. 108 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 

organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego 

wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie: 

1) nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów; 

2) nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów. 

3)  

 

Zgodnie z art. 99 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przypadku niewykonania decyzji, o której mowa 

w art. 21 ust. 1 lub 4 w/w ustawy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, 

dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm)). Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności 

umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
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4.7.6. Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 

139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

Źródłem prawa w zakresie wymogów związanych kontrolą koncentracji który ma wpływ na obrót akcjami jest 

również Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw. 

 

Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji stosuje się do wszystkich koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym.  

 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji koncentracja posiada wymiar 

wspólnotowy jeżeli: 

1) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld EUR; 

oraz 

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250.000.000 EUR, chyba że 

każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 

 

Mimo niespełnienia przesłanek wynikających z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji, 

koncentracja ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy (zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia w 

Sprawie Kontroli Koncentracji): 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

2.500.000.000 EUR; 

2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR; 

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, z czego łączny obrót każdego 

z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

25.000.000EUR; oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, chyba, że każde z 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 

obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji – koncentracje o wymiarze wspólnotowym 

podlegają zgłoszeniu Komisji Europejskiej przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej 

oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Ponadto, zgłoszenia można dokonać, gdy przedsiębiorstwa 

uczestniczące w koncentracji przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą intencję zawarcia umowy lub, w 

przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, 

pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym 

(zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu w Sprawie Kontroli Koncentracji). 

 

Zgłoszenie Komisji Europejskiej zamiaru koncentracji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie koncentracji. 
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4.8. Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i 

odkupu w odniesieniu do papierów wartościowych 

Informacje związane z obowiązkowymi ofertami przejęcia zostały podane w punkcie 4.8.1. niniejszego Prospektu. 

 

Przymusowy wykup akcji 

 

Na postawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub 

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

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% 

ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego 

progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji 

(przymusowy wykup). 

 

Zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej cenę przymusowego wykupu ustala się zgodnie z art. 79 ust. 

1-3. Przy czym zgodnie z art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie 

progów, o których mowa w art. 81 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania 

na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa 

od ceny proponowanej w tym wezwaniu. 

 

Na postawie art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązują następujące zasady dotyczące ustalania 

ceny przy przymusowym wykupie. W przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym, nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie 

wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo średniej ceny rynkowej z 

krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż 

określony powyżej. W przypadku jednak gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami wskazanymi 

powyżej albo w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe 

- nie może być niższa od ich wartości godziwej. Cena w przymusowym wykupie akcji nie może być także niższa 

od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, 

podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim 

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, zapłaciły w okresie 12 miesięcy 

przed ogłoszeniem wezwania, albo najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do 

ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem 

wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. Cena akcji w przymusowym wykupie nie może 

być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym 

poprzedzających przymusowy wykup. 

 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest 

żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po 

ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 

przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku 

lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 

 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 

maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niż na 14 dni roboczych 

przed rozpoczęciem przymusowego wykupu - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 

Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki 

notowane są na kilku rynkach regulowanych - wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia 
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informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest 

niedopuszczalne. 

 

Przymusowy odkup akcji 

 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia 

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

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

osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu 

lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie 

została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać 

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

dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 

 

Żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 

głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. 

Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o 

którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają 

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

 

Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest co do zasady do otrzymania ceny nie niższej niż 

określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Jeżeli jednak osiągnięcie lub przekroczenie 

progu nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, 

akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym 

wezwaniu. 

 

4.9. Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez 

osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego 

W ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego nie były dokonywane publiczne oferty 

przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta. 

 

4.10. Informacje na temat opodatkowania dochodów uzyskiwanych z papierów wartościowych 

W Prospekcie zostały zaprezentowane jedynie ogólne zasady opodatkowania niektórych kategorii dochodów 

(przychodów) związanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji 

w tym zakresie powinni skorzystać z usług doradców podatkowych, finansowych i prawnych. 

 

4.10.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży praw poboru akcji, akcji oraz 

praw do akcji oferowanych w publicznym obrocie 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych określono w Ustawie o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych. 
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Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji oraz praw poboru 

akcji), który stanowi różnicę pomiędzy przychodem, czyli kwotą ze sprzedaży papierów wartościowych, a 

kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na ich nabycie.  

 

Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych jest opodatkowany na zasadach ogólnych, 19% podatkiem 

dochodowym i łączy się z dochodami z innych źródeł. 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy są obowiązani wpłacać na 

rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od 

dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. 

Podatnicy mogą również deklarować dochód (stratę) w sposób uproszczony na zasadach określonych w art. 25 

ust. 6 - 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych nie posiadających siedziby lub zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Osoby prawne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają 

obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, dochody ze zbycia akcji wyemitowanych przez polskie 

podmioty nie stanowią dochodów uzyskanych na terytorium Polski, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbycie akcji czy 

innych papierów wartościowych dokonywane jest na polskiej giełdzie lub prowadzi w praktyce do przeniesienia 

praw do nieruchomości. 

 

Zgodnie z Konwencją Modelową OECD dochody ze sprzedaży papierów wartościowych są opodatkowane, co do 

zasady, w państwie siedziby zbywcy. 

Osoby prawne mające siedzibę lub zarząd w państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w 

sprawie unikania podwójnego opodatkowania, powinny zapoznać się z postanowieniami tych umów, gdyż mogą 

one mieć wpływ na zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych. 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych określono w Ustawie o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych. 

 

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji oraz praw poboru) są traktowane jako przychody z 

kapitałów pieniężnych. Przychody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu jako przychody należne, choćby nie 

zostały jeszcze faktycznie otrzymane. 

 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów uzyskanych z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. 

 

Dochodem, o którym mowa powyżej, jest osiągnięta w roku podatkowym różnica miedzy sumą przychodów 

uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czyli kwotami ze sprzedaży papierów wartościowych, 

a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie papierów wartościowych. 
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Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu 

działalności gospodarczej. 

 

Podmioty pośredniczące w sprzedaży papierów wartościowych przez osobę fizyczną (np. domy maklerskie) są 

zobowiązane przesłać tej osobie oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imienną informację o wysokości 

uzyskanego dochodu, w terminie do końca lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba 

fizyczna osiągnęła dochód (poniosła stratę) z tytułu zbycia papierów wartościowych. 

 

Zgodnie z art. 30b ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, po zakończeniu roku 

podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 tej 

ustawy, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i obliczyć 

należny podatek dochodowy. 

 

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w terminie do dnia 30 

kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym 

odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu 

(poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych. 

 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych nie mających miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają 

obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(ograniczony obowiązek podatkowy). 

 

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, dochody ze zbycia akcji wyemitowanych przez polskie 

podmioty nie stanowią dochodów uzyskanych na terytorium Polski, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbycie akcji czy 

innych papierów wartościowych dokonywane jest na polskiej giełdzie lub prowadzi w praktyce do przeniesienia 

praw do nieruchomości. 

Zgodnie z Konwencją Modelową OECD dochody ze sprzedaży papierów wartościowych są opodatkowane, co do 

zasady, w państwie miejsca zamieszkania zbywcy. 

 

Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w 

sprawie unikania podwójnego opodatkowania, powinny zapoznać się z postanowienia tych umów, gdyż mogą 

one wpływać na zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych. 

 

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży praw do akcji (PDA) 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz art. 5a pkt 11 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych prawa do akcji są papierami wartościowymi. Dochody uzyskiwane przez 

osoby fizyczne ze sprzedaży ww. praw są opodatkowanie według zasad opodatkowania papierów wartościowych 

wskazanych powyżej. 

 

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży praw do akcji przez osoby prawne podlega takim samym zasadom jak 

opodatkowanie dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych wskazanych powyżej. 
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4.10.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy od dochodów 

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

lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

 

Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w 

zyskach spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

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

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 powyżej, 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. 

 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w 

wysokości, określonej w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.  

 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 

(akcji), w wysokości określonej w pkt 3 powyżej, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w 

zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu 

uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w 

wysokości określonej w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2 

powyżej, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z 

dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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. 

 

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do: 

1) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w 

sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003); 

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

prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacanych przez 

spółki, o których mowa w pkt 1 powyżej, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 
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osiągania, przy czym określony w pkt 3 powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o 

której mowa w pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%; 

3) dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w 

Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki podlegającej 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, jeżeli spółka ta 

spełnia określone powyżej warunki. 

 

Zwolnienie z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych stosuje się: 

1) jeżeli posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności; 

2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu: 

a. własności, 

b. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze 

zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

 

Zwolnienie od opodatkowania, o którym mowa powyżej stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej 

wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji 

podatkowych od organu podatkowego innego, niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją 

siedzibę lub w którym dochód został uzyskany. 

 

Zasady opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których 

stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przy czym, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w 

sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo o niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest 

możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od 

niego certyfikatem rezydencji. 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, spółki, które dokonują wypłat 

należności z tytułów dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek 

dochodowy od tych wypłat. 

 

Spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego, o którym mowa 

powyżej, stosują zwolnienie wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę uzyskującą te dochody 

(przychody), mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 

1) jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub 

2) istnienie zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji 

podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ 

podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony (art. 26 ust. 1c Ustawy o 

Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 
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W przypadku należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych, spółki wypłacające te należności, stosują zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa 

powyżej, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności 

spełniony został warunek, iż spółka otrzymująca te należności nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 

podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (art. 26 ust. 1f 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku, gdy wypłata 

należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w 

trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zryczałtowany podatek dochodowy, 

płatnik pobiera w wysokości 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na 

rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. 

 

W takim przypadku, do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za 

pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego 

tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych). 

 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne mające miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od uzyskanych dochodów 

(przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% 

zryczałtowany podatek dochodowy. 

 

Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się 

z dochodami opodatkowanymi według skali. 

 

Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, spółki, które 

dokonują wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

są obowiązane, jako płatnicy, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) 

lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zryczałtowany podatek 

dochodowy od dywidend pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla 

podatników, jeżeli przychody z tytułu dywidend zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą 

się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika 

następuje za pośrednictwem tych podmiotów. 

Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w zakresie papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego w 

zakresie dywidend są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych 

tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z tytułu dywidendy do dyspozycji 

posiadacza rachunku zbiorczego.  
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Od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach 

zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, zryczałtowany podatek dochodowy, płatnik pobiera według stawki 19% od łącznej 

wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 

pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych). 

 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne nie mające miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Przepisy dotyczące opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 

stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 

warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego 

certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

 

Od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 

przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach 

zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, zryczałtowany podatek dochodowy, płatnik pobiera według stawki 19% od łącznej 

wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 

pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych). 

 

4.10.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z Ustawą o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw 

majątkowych (w tym papierów wartościowych) podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 

pkt 1 lit.a) Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych).  

 

Stawka podatku od sprzedaży praw majątkowych wynosi 1% wartości rynkowej praw majątkowych (art. 7 ust. 1 

pkt 1 lit.b) Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). 

 

Zgodnie z art. 9 pkt 9) Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwalnia się z podatku od czynności 

cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: 

1) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

2) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

3) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

4) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

- w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

 

4.10.4. Opodatkowanie zbycia akcji podatkiem od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn nabycie przez osoby fizyczne w drodze 

spadku lub darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów 
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wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli prawa majątkowe dotyczące 

papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Nawet jednak, jeżeli prawa majątkowe związane z posiadaniem papierów wartościowych są wykonywane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich nabycie w drodze spadku lub darowizny nie będzie podlegało 

opodatkowaniu, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny ani nabywca (spadkobierca lub 

obdarowany), ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu 

lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wysokość stawki podatku od spadku i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 

powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą lub spadkodawcą bądź pomiędzy 

darczyńcą a obdarowanym. 

 

Przy spełnieniu warunków określonych w ustawie nabycie praw majątkowych związanych z posiadaniem 

papierów wartościowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę 

będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. 

 

4.10.5. Odpowiedzialność płatnika 

Stosownie do art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej, płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia 

i pobrania od podatnika podatku i wypłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za 

podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. 

 

Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli 

płatnika.  

 

Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się w wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy 

stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 

 

5. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY 

Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. 

6. DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 

6.1. Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o 

dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych 

rynkach równoważnych 

Zamiarem Emitenta jest aby: 

 102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

 53.654.285 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

 5.297.170 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

notowanych było na rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Niezwłocznie po zatwierdzeniu niniejszego Prospektu, Emitent złoży odpowiednie wnioski na GPW o 

dopuszczenie i wprowadzenie ww. papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym GPW. 

 

Uchwała Zarządu GPW jest podejmowana na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę w ciągu 14 dni od jego 

złożenia. Dopuszczenie akcji do obrotu na GPW może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 

1- 2 Regulaminu GPW tj.: 
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 został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru chyba, 

że sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, 

 ich zbywalność nie jest ograniczona, 

 w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, oraz 

 iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy 

określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej 

15.000.000 Euro zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co 

najmniej 6 miesięcy przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę 

alternatywnym systemie obrotu – równowartość w złotych co najmniej 12.000.000 Euro; 

 w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na 

walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: 

i. 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz 

ii. 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 

1.000.000 Euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. 

W ocenie Zarządu Emitenta, w odniesieniu do Akcji Emitenta wszystkie wskazane wyżej warunki zostaną 

dochowane. Emitent dołoży wszelkich starań, aby rozpoczęcie notowań Akcji Emitenta na rynku regulowanym 

GPW mogło nastąpić w III kwartale 2015 r. 

6.2. Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są 

dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane 

lub dopuszczone do obrotu 

W dniu zatwierdzenia Prospektu żadne akcje ani jakiekolwiek inne papiery wartościowe Emitenta nie były 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Na dzień zatwierdzenia Prospektu 59.053.455 Akcji serii A, B, i C 

Emitenta jest przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

 

Akcje Spółki notowane są pod skrótem ASM i są zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLASMGR00014. 

Zwraca się uwagę, że wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie 

stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym. 

6.3. Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy co 

papiery oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzane do obrotu na rynku 

regulowanym 

Poza akcjami serii A, B i C, które mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW, nie jest 

planowana na dzień zatwierdzenia Prospektu jakakolwiek emisja akcji Spółki, która miałaby być przedmiotem 

subskrypcji prywatnej. 

6.4. Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w 

obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich 

zobowiązania 

Emitent zawarł umowę o pełnienie funkcji animatora rynku z Domem Maklerskim BOŚ S.A. Zgodnie z §20 ust. 1 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu animatorem rynku jest członek rynku lub podmiot będący firmą 

inwestycyjną, który zobowiązał się do dokonywania na własny rachunek na rynku kierowanym zleceniami 

czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta. 

Animator rynku wykonuje swoje obowiązki zgodnie z regulacjami GPW w Warszawie S.A., a w szczególności 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 



  

Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  323 
 
 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta dla akcji 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. 

6.5. Informacje na temat stabilizacji cen w związku z ofertą 

Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych 

dlatego też nie przewiduje się żadnych działań stabilizujących cenę w związku z ofertą. 

7. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH 

SPRZEDAŻĄ 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie następuje sprzedaż akcji Emitenta będących w posiadaniu obecnych 

akcjonariuszy. 

7.1. Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży oraz liczba i rodzaj akcji oferowanych przez 

każdego ze sprzedających 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie następuje sprzedaż akcji Emitenta będących się w posiadaniu obecnych 

akcjonariuszy. 

7.2. Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów 

wartościowych  

Dotychczasowi akcjonariusze Emitenta nie sprzedają na podstawie niniejszego Prospektu jakichkolwiek akcji 

będących w ich posiadaniu.  

7.3. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” 

Nie zostały podpisane żadne umowy dotyczące zakazu sprzedaży akcji typu „lock up” przez obecnych 

akcjonariuszy. 

8. KOSZTY EMISJI LUB OFERTY 

8.1. Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji lub oferty. 

Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem nowej emisji akcji ani oferty akcji 

Emitenta.  

 

Poniżej przedstawiano szacunkowe koszty związane z dopuszczeniem i wprowadzaniem do obrotu na rynku 

regulowanym 59.053.455 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.  

 
Tabela 39: Szacunkowe koszty dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, B i C do dnia zatwierdzenia prospektu ( w tys. zł) 

Wyszczególnienie Wartość w tys. zł 

Koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztu doradztwa i oferowania  263 

Koszty badania historycznych danych finansowych  30 

Razem  293 

Źródło: Emitent 

 

9. ROZWODNIENIE 

Akcje objęte niniejszym Prospektem nie są przedmiotem oferty papierów wartościowych w związku z czym nie 

jest możliwe dalsze rozwodnienie akcji.  
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Na dzień zatwierdzenia Prospektu struktura akcjonariatu przedstawia się następująco: 

Stan obecny Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym 

Liczba 

głosów na 

WZ 

Udział w 

glosach na 

WZ 

Adam Stańczak 15 433 455 26,13% 15 433 455 26,13% 

Marcin Skrzypiec 15 433 455 26,13% 15 433 455 26,13% 

Tatiana Pikula 15 428 616 26,13% 15 428 616 26,13% 

JK Fund Suisse (IMP E.I.) 3 260 000 5,52% 3 260 000 5,52% 

Free float 9 497 929 16,09% 9 497 929 16,09% 

Razem 59 053 455 100,00% 59 053 455 100,00% 

Źródło: Emitent 

10. INFORMACJE DODATKOWE 

10.1. Zakres działań doradców związanych z dopuszczeniem akcji  

Informacje dotyczące doradców związanych z dopuszczeniem akcji oraz opis zakresu ich prac zostały 

przestawione w pkt 3.3 Części ofertowej niniejszego Prospektu. 

10.2. Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych 

biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport 

Informacje zbadane przez biegłych rewidentów zostały zaprezentowane w pkt 20 Części Rejestracyjnej 

Prospektu. W Części Ofertowej Prospektu nie wystąpiły informacje, które zostały zbadane lub przejrzane przez 

uprawnionych biegłych rewidentów. 

10.3. Dane o ekspertach, których oświadczenia lub raporty zostały zamieszczone w 

Dokumencie Ofertowym 

W Części Ofertowej Prospektu nie zostały zamieszczone stwierdzenia lub raporty osoby określanej jako ekspert. 

10.4. Oświadczenie o rzetelności informacji uzyskanych od osób trzecich oraz o źródłach tych 

informacji 

Nie zostały uzyskane informacje od osób trzecich. 
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DEFINICJE I SKRÓTY 
 

Skrót Definicja i objaśnienie 

ABC S.r.l. 

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstała zgodnie z prawem 

Włoch, z siedzibą w Turynie pod adresem Piazza Carlo Felice 80, 10128 

Turyn, Włochy, numer identyfikacji podatkowej (codice fiscale): 

10344100010, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez 

Izbę Gospodarczą w Turynie, pod numerem TO-1125317 

Akcje, Akcje Emitenta 
Wszystkie wyemitowane przez Emitenta Akcje (59.053.455 akcji o wartości 

nominalnej 1,00 PLN każda) 

Akcje Serii A 
102.000 wyemitowanych przez Emitenta akcji zwykłych na okaziciela serii 

A. 

Akcje Serii B 
53.654.285 wyemitowanych przez Emitenta akcji zwykłych na okaziciela 

serii B 

Akcje Serii C 
5.297.170 wyemitowanych przez Emitenta akcji zwykłych na okaziciela 

serii C 

Partner ASM S.C. 

Partner ASM Szymon Pikula, Adam Stańczak, Marcin Skrzypiec S.C. 

powstała 15 stycznia 1999 r. na mocy aneksu do umowy spółki cywilnej 

Spółka Partner Szymon Pikula, Adam Stańczak S.C. 

PARTNERASM S.A. 

Spółka PARTNERASM S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru 

przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 

stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w dniu 24 lutego 2011 roku pod numerem KRS 

0000379044 

PARTNERASM sp. j. 

Spółka PARTNERASM A. Stańczak, Sz. Pikula, M. Skrzypiec sp. j., z 

siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w 

dniu 31 sierpnia 2005 roku pod numerem KRS 0000240371 

ASO/Alternatywny System Obrotu 

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o 

obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 

DM BOŚ, Dom Maklerski BOŚ 

S.A., Firma Inwestycyjna,  

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie  

Dobre Praktyki Spółek Notowanych 

na GPW 

Dokument przyjęty uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 roku 

Doradca Emitenta Spółka Grant Thornton Frąckowiak  sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent, Spółka (Dominująca); 

ASM GROUP, Jednostka 

dominująca 

ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Świętokrzyskiej 18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000363620 

EURO Jednostka walutowa obowiązująca w Unii Europejskiej 
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GPW 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000082312 

GreyMatters  sp. z o.o., 
GreyMatters  

GreyMatters  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-052 Warszawa, 

ul. Świętokrzyska 18), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 czerwca 2008 r. pod numerem 

0000305201 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy KRS. 

Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa 

Kapitałowa Emitenta 

Spółka Dominująca ASM GROUP SA wraz ze spółkami zależnymi 

GreyMatters  sp. z o.o., New Line Media  sp. z o.o., Gruppo Trade Service-

Polska  sp. z o.o., TRADE S.p.A. oraz Promotion Intrade S.r.l. 

Gruppo Trade Service S.r.l. 

(obecnie Green S.r.l. w likwidacji), 

GTS S.r.l. 

Gruppo Trade Service S.r.l. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

powstała zgodnie z prawem Włoch, z siedzibą w Rzymie pod adresem 

Piazzale degli Archivi 27, 00196 Rzym, Włochy, numer identyfikacji 

podatkowej (codice fiscale): 08565420018, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorstw prowadzonego przez Izbę Gospodarczą w Rzymie, pod 

numerem RM-1116487 

Gruppo Trade Service-Polska  sp. 

z o.o., Gruppo Trade Service, GTS  

sp. z o.o. 

Gruppo Trade Service – Polska  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 

00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18), zarejestrowana w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 kwietnia 2010 r. 

pod numerem 0000353514 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z siedzibą w 

Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081582 

KNF, Komisja  Komisja Nadzoru Finansowego 

Kodeks Karny 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, 

poz. 553 z późn. zm.) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KSH, Kodeks Spółek Handlowych, 

ksh, Ksh 

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) 

MDC - Shelf & Display Monitoring  

MDC - Shelf & Display Monitoring Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(adres: 00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska 18), zarejestrowana w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 

sierpnia 2009 r. pod numerem 0000335570 przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. 

Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF/MSR) 

Standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości (IASB). Obejmują one: 

a) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,  

b) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz 

c) Interpretacje wydane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) lub istniejący wcześniej Stały 

Komitet ds. Interpretacji (SKI) 
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NBP Narodowy Bank Polski 

New Line Media  sp. z o.o., New 
Line Media 

New Line Media  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 00-052 

Warszawa, ul. Świętokrzyska 18), zarejestrowana w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 lipca 2008 r. 

pod numerem 0000308860 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. 

Organizator Alternatywnego 

Systemu Obrotu 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Osoby nadzorujące Rada Nadzorcza Emitenta 

Osoby zarządzające Zarząd Emitenta 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

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. Nr 84, poz. 383 z późn. zm.) 

Prawo Bankowe 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

128) 

Prawo Dewizowe 
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

826 z późn. zm.) 

Promotion Intrade S.r.l., Promotion 
Intrade 

Promotion Intrade S.r.l., spółka kapitałowa prawa włoskiego, działająca w 

formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Turynie 

(adres: 10138 CAP Turyn, Corso Francesco Ferrucci 77/9), została 

zarejestrowana we włoskim rejestrze przedsiębiorców pod numerem MI 

1899784. 

Prospekt, Prospekt Emisyjny 

Niniejszy prospekt emisyjny ASM GROUP S.A. S.A. będący jedynym 

prawnie wiążącym dokumentem, zawierający informacje dotyczące Akcji 

serii A, B i C sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie 

Rada Nadzorcza Organ nadzoru ASM GROUP S.A.  

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 

809/2004; Rozporządzenie o 

Prospekcie 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, 

wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 

włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 

rozpowszechniania reklam (Dz.Urz. UE L 149 z 30 kwietnia 2004 roku z 

późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie o Opłacie 

Skarbowej 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 grudnia 2000 roku w sprawie 

sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu 

prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. z 2000 r. Nr 110, poz. 1176, z 

późn. zm.) 

Rozporządzenie Rady w sprawie 

koncentracji 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 

sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

Rozporządzenie z Sprawie Kontroli 

Koncentracji  

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 

sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

S.A. Spółka akcyjna 

Spółki (podmioty) zależne  
GreyMatters  sp. z o.o., New Line Media  sp. z o.o., Gruppo Trade Service-

Polska  sp. z o.o., TRADE S.p.A. oraz Promotion Intrade S.r.l. 
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Statut Statut ASM GROUP S.A.  

Szczegółowe Zasady Działania 

KDPW 

Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych – załącznik do uchwały zarządu KDPW S.A. nr 79/98 z 

dnia 29 stycznia 1998 roku z późn. Zm. 

TRADE S.p.A., TRADE 

TRADE S.p.A., spółka kapitałowa prawa włoskiego działająca w formie 

spółki akcyjnej, z siedzibą w Turynie (adres: 10138 CAP Turyn, Corso 

Francesco Ferrucci 77/9), została zarejestrowana we włoskim rejestrze 

przedsiębiorców 2 kwietnia 2012 r. pod numerem TO 1156062 

UE Unia Europejska 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD 
Dolar amerykański, prawny środek płatniczy na terenie Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Ustawa o Biegłych Rewidentach 

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 

nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1223 z późn. zm.) 

Ustawa o Nadzorze 
Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1537) 

Ustawa o Obrocie, Ustawa o 

Obrocie Instrumentami 

Finansowymi 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. 

U. z 2014 r., poz.94 z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2015, poz. 18) 

Ustawa o Ofercie, Ustawa o 

Ofercie Publicznej 

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) 

Ustawa o Opłacie Skarbowej 
Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1628, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 

od Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 

od Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 

Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od Spadku i 

Darowizn 

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

z 2009 r., Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) 

Ustawa o Rachunkowości; Ustawa 

o Rachunkowości (PSR) 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 

330 z późn. zm.) 

Walne Zgromadzenie, Walne 

Zgromadzenie Emitenta 
Walne Zgromadzenie Emitenta 

Zarząd, Zarząd Spółki Zarząd Emitenta 
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ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Statut Emitenta 

 

STATUT 
ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ 

  
§ 1 

Firma Spółki 

1. Spółka działa pod firmą: ASM GROUP Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: ASM GROUP S.A., a także wyróżniającego ją 

znaku graficznego. 

§ 2 

Siedziba i obszar działania 

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

§ 3 

Czas trwania 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

§ 4 

Przedmiot działalności 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku - PKD 18.13.Z, 

2) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - PKD 

45.11.Z, 

3) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z, 

4) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 

PKD 45.20.Z, 

5) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli - PKD 45.32, 

6) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 47.11.Z, 
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7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach - PKD 47.19.Z, 

8) Restauracje i inne placówki gastronomiczne - PKD 56.10.A, 

9) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering) - PKD 56.21.Z, 

10) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna - PKD 56.29.Z, 

11) Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z, 

12) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 

62.03.Z, 

13) Pozostała  działalność  usługowa  w  zakresie  technologii informatycznych i 

komputerowych - PKD 62.09.Z, 

14) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność - PKD 63.11.Z, 

15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - PKD 63.99.Z, 

16) Wynajem  i  zarządzanie  nieruchomościami  własnymi  lub dzierżawionymi - 

PKD 68.20.Z, 

17) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych - PKD 70.10.Z, 

18) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z, 

19) Pozostałe  doradztwo  w  zakresie  prowadzenia  działalności gospodarczej i 

zarządzania - PKD 70.22.Z, 

20) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z, 

21) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, 

22) Działalność związana z tłumaczeniami - PKD 74.30.Z, 

23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana - PDK 74.90.Z, 

24) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek - PKD 77.11.Z, 

25) Wynajem i dzierżawa pozostałych samochodów osobowych, z wyłączeniem 

motocykli - PKD 77.12.Z, 
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26) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i 

domowego - PKD 77.29.Z, 

27) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 

PKD 77.33.Z, 

28) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników - PKD 78.10.Z, 

29) Działalność agencji pracy tymczasowej - PKD 78.20.Z, 

30) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – 

PKD 78.30.Z, 

31) Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z, 

32) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 

82.30.Z, 

33) Działalność związana z pakowaniem - PKD 82.92.Z, 

34) Pozostała  działalność  wspomagająca  prowadzenie  działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z, 

35) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z. 
 

2. W sytuacji, gdy podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej 

wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego 

zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność w takim zakresie po uzyskaniu 

stosownej koncesji lub zezwolenia. 

3. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, 

zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, 

ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w 

dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i 

cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, 

zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać 

wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego 

przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. 
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§ 5 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.053.455 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów 

pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 59.053.455 

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta 

pięćdziesiąt pięć) akcji opłaconych w całości, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: 

jeden) złoty każda akcja, w tym: 

a) 102.000 (słownie: sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o 

wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, o kolejnych 

numerach od A 000001 do A 102000, 

b) 53.654.285 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery 

tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o 

wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, o kolejnych 

numerach od B 00000001 do B 53654285, 

c) 5.297.170 (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 

sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 

nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, o kolejnych numerach od C 

0000001 do C 5297170. 

§ 6 

Akcje i prawa akcjonariuszy 

1. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz 

mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 

2. Akcje mogą być zastawiane i oddawane w użytkowanie, przy czym zastawnikowi 

bądź użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu 

ani prawo do dywidendy, wynikające z zastawionych lub oddanych w użytkowanie 

akcji. 

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 

5. Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku przeznaczonego do podziału, 

proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Akcjom wszystkich emisji przysługuje 
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równe prawo do dywidendy. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela 

się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.  

6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz 

obligacje z prawem pierwszeństwa. 

§ 7 

Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie 

określonym w Kodeksie spółek handlowych. 

2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą 

Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być 

umorzone (umorzenie dobrowolne). Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane 

akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia, 

jednakże nie może być niższa od wartości bilansowej każdej akcji obliczonej w 

oparciu o ostatnie roczne, zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki. 

3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji 

innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

4. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na 

warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. 

§ 8 

Organy Spółki 

Organami Spółki są: 

1. Zarząd, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Walne Zgromadzenie. 

§ 9 

Zarząd 

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu. 

2. Przyznaje się osobiste uprawnienie akcjonariuszom będącym Założycielami 

Spółki do powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa 

Zarządu, tak długo, jak posiadać będą bezpośrednio akcje uprawniające do 
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wykonywania co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnej decyzji Założycieli, wyrażonej 

większością co najmniej 2/3 głosów, przy czym każdemu z Założycieli przysługuje 

jeden głos w podejmowaniu decyzji o powoływaniu lub odwoływaniu członków 

Zarządu, do wyboru których uprawnieni są Założyciele Spółki. 

3. Z uwzględnieniem ust. 2 powyżej, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje 

pozostałych członków Zarządu oraz zawiesza w czynnościach członków Zarządu. 

4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres 

wspólnej kadencji. 

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. 

6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok pełnienia 

funkcji członków Zarządu. 

7. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji (z dniem 

oznaczonym w dokumencie rezygnacji, a w przypadku braku oznaczenia daty 

rezygnacji - z dniem doręczenia rezygnacji Spółce) lub odwołania ze składu 

Zarządu (z dniem oznaczonym w decyzji lub uchwale o odwołaniu członka 

Zarządu). 

§ 10 

Sposób działania Zarządu 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem, wobec 

władz, instytucji i osób trzecich. 

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie przekazane do kompetencji 

innych organów Spółki przepisami Kodeksu spółek handlowych lub 

postanowieniami niniejszego Statutu. 

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i koordynuje czynności pozostałych 

członków Zarządu. 

4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zarządu 

biorących udział w podejmowaniu uchwały, chyba że przepisy Kodeksu spółek 
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handlowych przewidują surowsze wymogi podejmowania uchwał. W przypadku 

równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje, proponuje porządek i przewodniczy im Prezes 

Zarządu, który jest także upoważniony do zmiany porządku obrad w czasie 

posiedzenia. W razie nieobecności Prezesa, jego obowiązki wykonuje 

wyznaczony przez niego inny członek Zarządu. 

6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniem Zarządu, w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na 

wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu. 

7. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu określa Regulamin 

Zarządu. 

8. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 

§ 11 

Reprezentacja Spółki 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu 

działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 

§ 12 

Umowy z członkami Zarządu 

1. W umowach z członkami Zarządu w imieniu Spółki występuje Rada Nadzorcza. 

Rada Nadzorcza w uchwale może upoważnić Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady 

Nadzorczej umowy z członkiem Zarządu, na warunkach ustalonych w uchwale 

Rady. 

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. 

3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się 

interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik, akcjonariusz, członek władz. 
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4. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, 

jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z 

którymi członek Zarządu jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien 

powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia 

tego w protokole z posiedzenia Zarządu. 

5. Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani do działania w Zarządzie z 

najwyższą starannością, wymaganą od profesjonalnego uczestnika obrotu, 

zachowując w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Spółki. 

§ 13 

Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym 

Przewodniczącego. 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

3. W składzie Rady Nadzorczej Spółki, od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu 

na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej 

dwóch członków powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów 

powiązanych ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących 

na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z 

wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na 

niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie o 

spełnieniu kryteriów niezależności. 

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany spośród członków Rady 

Nadzorczej, na pierwszym jej posiedzeniu przypadającym w nowej kadencji lub 

po wygaśnięciu mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w trakcie trwania 

jego kadencji. 

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się 

na okres wspólnej kadencji. 

6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji 

Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 

członków Rady Nadzorczej. 
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7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji (z 

dniem oznaczonym w dokumencie rezygnacji, a w przypadku braku oznaczenia 

daty rezygnacji - z dniem doręczenia rezygnacji Spółce) lub odwołania ze składu 

Rady Nadzorczej (z dniem oznaczonym w decyzji lub uchwale o odwołaniu 

członka Rady Nadzorczej). 

§ 14 

Kompetencje Rady Nadzorczej 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich 

obszarach jej działalności. 

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej, realizowanych w formie 

podejmowanych uchwał, należy w szczególności: 
 

a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za ubiegły 

rok obrotowy, zarówno co do zgodności z przepisami prawa, księgami i 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

b) ocena sprawozdania Zarządu oraz wydawanie opinii dotyczącej wniosków 

Zarządu odnośnie podziału zysków i pokrycia strat, 

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z 

wyników oceny, o której mowa w punkcie a) i b), 

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień 

osobistych przyznanych akcjonariuszom będącym założycielami, o których 

mowa w § 9 ust. 2, 

e) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub 

wszystkich członków Zarządu. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje 

prawo do odwołania się od decyzji Rady Nadzorczej o zawieszeniu do 

Walnego Zgromadzenia, 

f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 

czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji, 

g) ustalanie warunków umów o pracę lub innych umów o podobnym charakterze 

z członkami Zarządu oraz zawieranie tych umów w imieniu Spółki, a także 
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ustalanie zasad przyznawania i wysokości wynagrodzeń, premii dla członków 

Zarządu lub innego rodzaju dodatkowych świadczeń, 

h) wyrażanie zgody na wypłatę świadczeń pieniężnych przez Spółkę i 

podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, 

i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jej podmiot zależny, 

w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 

U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), istotnej umowy z podmiotem 

powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu 

oraz podmiotami z nimi powiązanymi. Wyrażanie zgody na zawarcie 

przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym nie jest wymagane 

w przypadku transakcji typowych zawieranych w toku normalnej 

działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, 

j) uchwalanie  regulaminu  Rady  Nadzorczej  i  zatwierdzanie Regulaminu 

Zarządu,  

k) wybór oraz zmiana biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych 

Spółki lub jej grupy kapitałowej,  

l) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki 

wystarczające na wypłatę takiej zaliczki,  

m) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem 

sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, 

n) rozpatrywanie wszelkich innych spraw wnoszonych przez Zarząd. 

§ 15 

Sposób działania Rady Nadzorczej 

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach Rady 

Nadzorczej. 
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2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki wyłącznie osobiście, 

przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz 

należytej staranności w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący 

Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez niego 

członek Rady Nadzorczej. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej 

jednak niż raz na kwartał. 

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności inny 

upoważniony członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy 

lub na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. 

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym 

powiadomieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listu 

poleconego, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na 

odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego powiadomienia. 

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest 

obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali 

powiadomieni zgodnie z trybem określonym w ustępie 6. W przypadku 

niezachowania powyższego trybu, uchwały są ważne, gdy członek 

powiadomiony w krótszym terminie oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na 

treść uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęte uchwały 

będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu z danego posiedzenia przez 

każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz pod warunkiem, 

że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu 

uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i 

sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki. 

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 

oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za 
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wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej. 

10. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych 

ważnym interesem Spółki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w 

drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego, jeżeli 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na 

pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez 

Przewodniczącego. 

11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie obiegowym. Członkowie 

Rady Nadzorczej w takiej sytuacji składają podpisy pod projektem uchwały 

przesłanym na polecenie Przewodniczącego. Uchwała jest podjęta z dniem jej 

podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po uzyskaniu podpisów 

wymaganej liczby członków Rady Nadzorczej na dokumencie uchwały. 

12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 8-11 nie dotyczy wyboru 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w 

czynnościach członków Zarządu. 

13. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. 

14. W przypadku równej liczby głosów, o podjęciu uchwały decyduje głos 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w razie jego nieobecności na 

posiedzeniu - głos innego członka Rady Nadzorczej przewodniczącego 

obradom. 

15. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane na zasadach określonych w 

Kodeksie spółek handlowych. 

16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Rady Nadzorczej określa 

Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 

17. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

§ 16 

Walne Zgromadzenie 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 
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a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły 

rok obrotowy, 

b) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków 

za ubiegły rok obrotowy; 

c) podział zysku lub pokrycie strat, określenie daty ustalenia prawa do 

dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; 

d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody 

wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo 

nadzoru; 

e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części 

oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

f) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki; 

g) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem 

pierwszeństwa; 

h) dokonywanie zmian w Statucie Spółki; 

i) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 

j) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki; 

k) powoływanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; 

l) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej; 

m) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki, a także jej połączenie z inną 

spółką; 

n) rozpatrywanie wszelkich innych spraw wniesionych przez Zarząd. 

§ 17 

Tryb działania Walnego Zgromadzenia 

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie. 

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane na zasadach określonych w Kodeksie 

spółek handlowych. 

3. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne 

Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. 
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4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile 

przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej. 

5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, na zasadach określonych w 

przepisach Kodeksu spółek handlowych. 

6. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami Akcjonariusza 

na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień art. 4122 § 2 Kodeksu 

spółek handlowych. 

7. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu. 

8. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku 

jego nieobecności członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 

9. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, 

określający szczegółowo zasady ustalania porządku obrad oraz zasady 

prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. 

10. Zarząd odmawia udzielenia informacji na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli mogłoby 

to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w 

szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 

organizacyjnych przedsiębiorstwa. 

11. Członkowie Zarządu mogą odmówić także udzielenia informacji akcjonariuszom, 

jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, 

cywilnoprawnej bądź administracyjnej poszczególnego członka Zarządu. 

§ 18 

Gospodarka finansowa Spółki 

1. Kapitały Spółki stanowią: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy,  

 c)   kapitały  rezerwowe,  tworzone  na  podstawie  uchwał  Walnego 

Zgromadzenia. 



  

Prospekt Emisyjny ASM GROUP S.A.  I  345 
 
 

2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć fundusze 

celowe. Utworzenie funduszu celowego wymaga uchwały Walnego 

Zgromadzenia. 

3. O wykorzystaniu środków z kapitału zapasowego, rezerwowego oraz funduszy 

celowych utworzonych przez Spółkę decyduje Walne Zgromadzenie na zasadach 

określonych w Kodeksie spółek handlowych. 

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom 

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli 

Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. 

5. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy jest dokonywana zgodnie z 

postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. 

6. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy 

Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2010 roku. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, na zasadach 

określonych w Kodeksie spółek handlowych. 

2. Założycielami Spółki są: 

- Adam Stańczak, 

- Szymon Karol Pikula, 

- Marcin Skrzypiec. 

3. W sprawach nie unormowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

spółek handlowych. 

  



 
 

 

2. Odpis aktualny Emitenta z Krajowego Rejestru Sądowego 
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3. Tłumaczenie jednostkowego sprawozdanie finansowego spółki prawa włoskiego Trade S.p.A. 

sporządzonego zgodnie z włoskimi zasadami rachunkowości wraz z tłumaczeniem opinii kolegium 

syndyków (niezależnych rewidentów) 
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4. Tłumaczenie jednostkowego sprawozdanie finansowego spółki prawa włoskiego Promotion  Intrade 

S.r.l. sporządzone zgodnie z włoskimi zasadami rachunkowości 
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