DOKUMENT INFORMACYJNY
BROWAR CZARNKÓW S.A.

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako
alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą
analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub
przepisami prawa.

DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 9.02.2017 R.

Autoryzowany Doradca

Dokument Informacyjny Browar Czarnków S.A.

Oświadczeni e Emitenta:

Nazwa (firma):

Browar Czarnków Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Kamionka (gm. Chodzież)

Adres:

Kamionka 21, 64-800 Chodzież (wlkp.)

Numer KRS:

0000396902

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział KRS

REGON:

301363600

NIP:

7642634046

Telefon:

+48 67 350 53 81

Fax:

+48 67 345 03 40

Poczta e-mail:

sekretariat@browarczarnkow.pl

Strona www:

www.browarczarnkow.pl

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie.
W imieniu Emitenta działa:
-Robert Klimczyk – Prezes Zarządu
Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze
stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie
i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki
ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.
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Oświadczeni e Autoryzowanego Dor adcy NewConnect:

Nazwa (firma):

INC S.A.

Kraj:

Polska

Siedziba:

Poznań

Adres:

60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16

Numer KRS:

0000028098

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS

REGON:

630316445

NIP:

778-10-24-498

Telefon:

+48 22 816 55 60

Fax:

+48 22 816 55 59

Poczta e-mail:

biuro@incsa.pl

Strona www:

www.incsa.pl

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział
w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego.
W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:
- Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu.
Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony
zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami
przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne
i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na
jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on
rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.
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1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz
z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony interne towej i
poczty elektro nicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji
statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej

Nazwa (firma):

Browar Czarnków Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Kamionka (gm. Chodzież)

Adres:

Kamionka 21, 64-800 Chodzież (wlkp.)

Numer KRS:

0000396902

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział KRS

REGON:

301363600

NIP:

7642634046

Telefon:

+48 67 350 53 81

Fax:

+48 67 345 03 40

Poczta e-mail:

sekretariat@browarczarnkow.pl

Strona www:

www.browarczarnkow.pl

2. Informacja, czy działalność prowadzo na przez Emitenta wymaga po siadania
zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu –
dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zg o dyze wskazaniem
organu, który je wydał
Działalność prowadzona przez Emitenta wymaga zezwolenia na sprzedaż hurtową, prowadzenie składów
podatkowych, a także sklepów firmowych. Wymagane zezwolenia przestawione są w poniższej tabeli.
Zezwolenie
Sprzedaż hurtowa

Prowadzenie składów
podatkowych

Prowadzenie sklepów
firmowych

Charakterystyka
Zezwolenie nr 9/P/16 z dnia 19 lutego 2016r. na prowadzenie w kraju obrotu
hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem
wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – ważne od
22.03.2016 r. do 21.03.2018 r.
1) Zezwolenie nr 392000-UAGR-91101-5/14/AŚ Naczelnika Urzędu Celnego
w Pile na prowadzenie składu podatkowego w Kamionce z dnia
13.06.2014 r. na czas od 13.06.2014 r. do 13.06.2017 r.
2) Zezwolenie nr 392000-UAGR-9116-35/14/MI Naczelnika Urzędu Celnego
w Pile na prowadzenie składu podatkowego w Czarnkowie z dnia
8.04.2014 r. na czas od 21.04.2014 r. do 20.04.2017 r.
Zgody na sprzedaż alkoholu do 4,5% i piwa od Wójta Chodzieży i Burmistrza
Czarnkowa.
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3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji
instrumentów finanso wych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym
systemie
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
wprowadzane jest:
- 1.762.925 (słownie: milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji
zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
Akcje nie są uprzywilejowane. Nie istnieje żadne ograniczenie wynikające ze Statutu co do przenoszenia praw
z instrumentów finansowych Spółki. W chwili obecnej nie pozostają w mocy żadne umowy cywilne
ograniczające przenoszenie instrumentów finansowych.

4. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów f inansowych będących
przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o
wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternaty wnego Systemu Obrotu
Informacje o subskrypcji akcji serii G:
W dniu 20.06.2016r. Emitent zakończył subskrypcję akcji na okaziciela serii G przeprowadzoną w drodze oferty
prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
poprzez emisję do 1.762.925 akcji (słownie: milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia
pięć) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych na
podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków Spółka Akcyjna z
siedzibą w Kamionce z dnia 15.06.2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 20 czerwca 2016 r.
Data zakończenia subskrypcji: 20 czerwca 2016 r.
2) Data przydziału akcji: 20 czerwca 2016 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
1.762.925 akcji (słownie: milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć)
4) Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Nie wystąpiła.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
1.762.925 akcji (słownie: milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć)
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100)
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7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach:
Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej to jest przez złożenie przez Emitenta
ofert objęcia akcji poszczególnym inwestorom oraz przyjęcie przez tych inwestorów ofert Emitenta. Emitent
złożył oferty objęcia akcji serii G 3 inwestorom będącym osobami fizycznymi.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Emitent zawarł umowy objęcia akcji z 3 osobami fizycznymi.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o
subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną
jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za
objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez
subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i
przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia
publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i
sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 881,46 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
c) sporządzenia publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:7.000 zł
d) promocji oferty: 0 zł.
11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich
ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

5. Informacje, czy Emitent dokonując oferty niepublicznej akcji objętych
wnioskiem, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego
systemu obrotu, spełnił wymogi, o których mowa w § 15c Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obro tu
Nie dotyczy. Treść Regulaminu ASO wprowadzająca zapisy § 15c weszła w życie w dniu 3 lipca 2016 roku,
a zatem po dacie zamknięcia oferty akcji serii G.

6. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze
wskazaniem: organu lub osób upraw nionych do po djęcia decyzji o emisji
instrumentów finansowych, daty i form y podjęcia decyzji o emisji
instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści
Podstawa prawna emisji akcji serii G
Akcje serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia
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kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
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W dniu 28.07.2016 r. w Kancelarii Notarialnej w Chodzieży przy ulicy Zwycięstwa 33, przed Notariuszem
Piotrem Piechockim Zarząd Emitenta złożył oświadczenie na podstawie którego została dookreślona wysokość
kapitału zakładowego (Rep. A numer 6860/2016). Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nowa wysokość
kapitału zakładowego Emitenta została ustalona w wysokości 1.245.000,00 zł i dzieli się na 12.450.000 akcji, o
wartości nominalnej 0,10 zł następujących serii:

nie mniejszej niż 1.068.707,50 zł i nie większej niż 1.245.000,00 zł oraz dzieli się na nie mniej niż 10.687.075
akcji i nie więcej niż 12.450.000 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł następujących serii:
a)

1.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonymi numerami od 000001 do 1.000.000,
będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką,
b) 178.600 akcji zwykłych, na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 178.600,
opłaconych w całości gotówką,
c) 400.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000001 do 400.000,
opłaconych w całości gotówką,
d) 4.608.475 akcji serii D1 oznaczonych numerami od 000001 do 4.608.475 pokrytych w całości wkładami
pieniężnymi,
e) 2.000.000 akcji serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 2.500.000, pokrytych w całości wkładami
pieniężnymi,
f) 2.500.000 akcji serii F oznaczonymi numerami od 0000001 do 2.500.000, pokrytych w całości
wkładami pieniężnymi,
g) 1.762.925 akcji serii G oznaczonymi numerami od 0000001 do 1.762.925, pokrytych w całości
wkładami pieniężnymi.
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Akcje serii G zostały zarejestrowane w KRS w dniu 15.09.2016 r. Zgodnie z otrzymanym przez Emitenta
postanowieniem w dniu 15 września 2016 r. dokonano wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.
Kapitał zakładowy został podwyższony z dotychczasowej kwoty 1.068.707,50zł zł do kwoty 1.245.000,00zł,
wynikający z emisji: 1.762.925 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy)każda. Cena emisyjna akcji serii G wyniosła 1,20 zł. Akcje serii G zostały w całości opłacone gotówką.

7. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny
sposób, czy za wkłady niepieniężne wraz z krótkim opisem sposobu ich
pokrycia
Akcje serii G zostały opłacone gotówką za łączna kwotę 2.115.510,00 zł.

8. Oznaczenie dat, od których akcje u czestniczą w dywidendzie
Akcje Spółki objęte niniejszym dokumentem są równe w prawach, a w szczególności w prawie do dywidendy, z
akcjami Spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Zgodnie z §1 uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków Spółka Akcyjna z
siedzibą w Kamionce z dnia 15 czerwca 2016 r. akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat
zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
postanowiło na mocy uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków Spółka
Akcyjna z siedzibą w Kamionce z dnia 15 czerwca 2016 r. stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym
2015 w wysokości 4.561.153,74 zł pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

9. Streszczenie
praw
i
obowiązków
z
instrumentów
finansowych,
przewidzianych świadczeń do datkowych na rzecz Emitenta ciążących na
nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa
obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń
lub o bowiązku dokonania określonych zawiadomień
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:
-

-

prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Spółki nie
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu
głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania,
w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.
prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji(prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych
- w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom
Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych
przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w
interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może
pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części.
Podjęcie uchwały wymaga:
- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych
głosów,
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
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przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej
ustalenia.
prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek
Handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku
spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty
akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego
akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony
na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od
dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te należy stosować przy
uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem
właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy
jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.
-

-

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej.

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

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:
-

-

-

prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu spółek
handlowych),
prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek
handlowych),
prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału
zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do
żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną
dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci
elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch
tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po
wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy
występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze reprezentujący
co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać
nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
Strona | 19

Dokument Informacyjny Browar Czarnków S.A.

-
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zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
(art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy
z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH).
prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 1 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH
wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie
internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej
na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych
Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki
publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego
zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni
z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo
głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi
akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 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 mających siedzibę lub oddział na
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje
się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych
akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego
zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie
o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz
wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni
przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi
prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej
może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem
zakończenia walnego zgromadzenia. Statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
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stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być
udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny
nie jest wymagany,
prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania
nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych),
prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia
(art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie
odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem,
prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art.
410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis
osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych
uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę
i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub
akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka
komisji,
prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub
ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut
Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą
ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w
drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki,
prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 §
3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która
przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę
członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielna grupę celem wyboru jednego członka Rady
Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty
w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednia grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie
z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy
akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady
Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób
powoływania Rady Nadzorczej nie maja zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady Nadzorczej,
prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),
prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami
i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego
przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych); w takich
przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej
przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który
głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał
zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym
Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad
danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o
uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez
akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia
uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po
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przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie
miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania
rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom
uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione
w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w
terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić
postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę
Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za
zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących
Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
(art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej
przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji,
gdy:
mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązana, albo spółce lub spółdzielni
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub
organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub
mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej
lub administracyjnej.

Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki
żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia
Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy
udzielenia informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym
Zgromadzeniem. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania
i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach
przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, ze materiały mogą nie obejmować
informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia,
-

-

prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji,
o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub
o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym
Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek
handlowych), Wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego
Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może
również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych
innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem,
prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),
prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem
Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych).

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także
prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem
Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1
pkt 4) Kodeksu spółek handlowych wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także
akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej,
może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie
posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
osobami.
Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień
inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może
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być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami
określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom
posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji.
Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego
świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje
Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.
Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406
§ 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 ustawy o obrocie
stosuje się odpowiednio.
W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym
przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie
uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej ustawy,
wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie
rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako
rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały.

Uprawnienia o charakterze majątkowym
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:
-

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

Obowiązki i ograniczenia związane z wprowadzonymi Instrumentami
O gr an icz en ia u m o wn e
Żadne ograniczenia umowne w obrocie akcjami serii G Emitenta nie zostają wprowadzone.
O gr an icz en ia w yn i ka ją c e ze St atu tu Em i ten t a
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami serii G Emitenta.
O gr an icz en i a w yn i ka ją c e z Us ta wy o o fer c ie p u b l iczn ej
Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o ofercie publicznej
nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w
ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i
obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.
W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%,
33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%,
15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia
tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej
ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu
powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany
dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do
realizacji obowiązku tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany
udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
W myśl art. 69a ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie powinno zawierać również
informacje o:
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;
2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar
wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz
którego ustanowiono zabezpieczenie.
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Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy
o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub
przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia
informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy
od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem
niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza
KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie.
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem
wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej
obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia
Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami
obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem
przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego,
zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o
niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
Ob ow i ązk i i o gr an icz en i a w yn ik aj ące z Us taw y o ob r oc ie in str u m en t am i fi n an sow ym i
Ob ow i ązk i i o d p o w i ed z ia ln o ść z w ią zan e z n ab yw an iem a kcj i wyn i ka j ące z Us ta wy o
och r on i e ko n ku r en c j i i ko n su m en tó w
W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar
koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR,
(1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia
takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których
należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EUR podlega przeliczeniu na złote
według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku
kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy
zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części
majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią
jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):
a.

b.

jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości
10.000.000 euro,
polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
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c.

d.

e.

i. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
ii. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów,
z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego,
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów,
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów,
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku,
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13
ust. 2 pkt. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch
przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe
w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu,
w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są
obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów).
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja
na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji
dominującej na rynku.
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia
określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie
określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub
kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków.
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania
koncentracja nie została dokonana.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym
rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO, między innymi, jeżeli, choćby
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nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w
zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub
wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę
pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku,
jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji,
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania
na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną
kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku
niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać
podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w
podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie
umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia
w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
Rozp or z ąd z en ie Rad y Wsp ó ln o t Eu r op ej s kich d ot y czą ce kon t r ol i kon cen tr ac j i
p r zed s ię b io r st w
W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków
wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji).
Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw
i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi
do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego
rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich
ostatecznym dokonaniem, a po:
1) zawarciu odpowiedniej umowy,
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
3) przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji
niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej, niż
5 mld EUR,
2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających
na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500
mln EUR,
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2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,
3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln EUR, oraz
4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających
na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy:
1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna
działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny
rachunek lub na rachunek innych,
2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod
warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu
określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź
tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od
daty nabycia.
Ob ow i ązk i i o gr an i czen i a w yn ika j ące z Ro zp or z ą d zen ia Par l am en tu E u r o p ej sk ie go i R ad y
(U E) n r 5 96 /2 01 4 w sp r aw ie n ad u ż yć n a r yn ku
Od dnia 3 lipca 2016 r. obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom
określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są
bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez
poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność
stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o
ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony
zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów
Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów
wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:
1) instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
2) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu
(„MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o
dopuszczenie do obrotu na MTF;
3) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu
(„OTF”);
4) instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od
ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie
wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.
Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:
1) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
2) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
3) bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
4) dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:
1) określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej,
dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub
większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej
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miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny
powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
2) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych,
oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi
instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące,
bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby
instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych
kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów
finansowych.
Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności,
które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można
zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe,
aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub
zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w
przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych
okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te
przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z
zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.
Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie
spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.
Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów
pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których
racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych
decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma
miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację,
nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio,
instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania
lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy
zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za
wykorzystywanie informacji poufnej.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje
poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba
znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:
1) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty
finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub
2) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie
dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego
anulowania lub zmiany.
Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych
z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania
udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu
lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w
posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub
powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma
zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu
decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. Zgodnie
z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych,
nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji
poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:
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1) ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne
skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub
zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna,
która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz
2) nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na
osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których
dotyczą dane informacje.
Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji
poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:
1) jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem
rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów
finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie
sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub
2) jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów
finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób
uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub
obowiązków tej osoby.
Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji
poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które
stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych
oraz:
1) zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez
zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
2) transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które
powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych. Sam fakt, że
dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami
i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje
poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te
informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod
warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki
wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały
być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania Sam
fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów
finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie
wykorzystania informacji poufnych
Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych
określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że
powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.
Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy
osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem
przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach
zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej
w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie
rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne
ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub
nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1
Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:
1) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
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a) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy,
lub co do ich ceny; lub
b) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na
nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca
zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja,
zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami
rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
2) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące
wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi
lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;
3) rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków,
informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument
finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny
jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym
rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub
powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;
4) przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca
informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:
1) postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji
w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować,
bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może
stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
2) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje
albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do
wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;
3) składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich
dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu
algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa
powyżej poprzez:
c) zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo
prawdopodobieństwo ich spowodowania;
d) utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub
prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń,
które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
e) tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd
sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności
poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;
4) wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub
elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat
jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie
czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego
podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny
Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie
fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz niewyczerpujący wykaz
okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12
Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również
do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej
osoby prawnej.
Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej
informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej
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wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej
pięciu lat.
Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej
informacji poufnych, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:
1) niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub
uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
2) opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii
publicznej;
3) emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.
W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest
zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność
opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem
spełnienia powyższych warunków.
Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana,
emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.
Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w
art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art.
3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny
rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych
bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i
nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej
transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w
wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji.
Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek
powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może
dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio,
dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych
z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem
śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma
obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki
zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu
zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR.

10. Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz
podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz
ze wskazaniem biegłych rewiden tów dokonujących badania)
Zarząd
Zarząd został powołany z dniem 3 listopada 2014 r. uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 3 listopada 2014 r. na okres
wspólnej kadencji, która trwa 5 lata. Kadencja Zarządu upływa dnia 3 listopada 2019 roku. Mandat Członków
Zarządu wygasa po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Browar Czarnków S.A. sprawozdania
finansowego za 2019 r.
Skład osobowy Zarządu Spółki:


Robert Klimczyk – Prezes Zarządu
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Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu Członków.
W dniu 15.06.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, podjęło uchwałę o odwołaniu Pana Krzysztofa
Szwarca ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki, jednocześnie na mocy uchwały nr 23 z dnia 15.06.2016
r. powołując na to stanowisko Pana Pawła Cichosza.
Rada Nadzorcza powołana została na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej upływa dnia 31
sierpnia 2016 roku. Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie
Browar Czarnków S.A. sprawozdania finansowego za 2016 r.
Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki:






Andrzej Szwarc – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Siwek – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Cichosz – Członek Rady Nadzorczej
Beata Szwarc – Członek Rady Nadzorczej
Joanna Klimczyk – Członek Rady Nadzorczej

Autoryzowany doradca

Nazwa (firma):

INC S.A.

Kraj:

Polska

Siedziba:

Poznań

Adres:

60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16

Numer KRS:

0000028098

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS

Telefon:

+ 48 61 851 86 77

Fax:

+ 48 61 851 86 77

Poczta e-mail:

biuro@incsa.pl

Strona www:

www.incsa.pl

Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych
Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2015r. była: PKF Consult Sp. z o.o.
sp. k. 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B - podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 477. Kluczowym biegłym rewidentem dokonującym badanie był Pan
Marek Wojciechowski, nr ewid. 10984.
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11. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta,
mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych
jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich
co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu dz iałalności
i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej.

12. Wskazanie powiązań o sobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:
a) emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i
nadzorczych emitenta,
Pan Robert Klimczyk, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego, jest mężem Pani Joanny Klimczyk, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz na
dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest w posiadaniu 1.517.887 akcji Emitenta,
stanowiących 12,19% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 12,19% na jej Walnym
Zgromadzeniu.
Pan Andrzej Szwarc, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia
Dokumentu Informacyjnego, jest mężem Pani Beaty Szwarc, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej
Emitenta oraz na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest w posiadaniu 3.451.165 akcji
Emitenta, stanowiących 27,72% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 27,72% na jej
Walnym Zgromadzeniu. Wspólnie z osobami będącymi w domniemanym porozumieniu jest w posiadaniu
3.951.165 akcji Emitenta, stanowiących 31,74% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do
31,74% na jej Walnym Zgromadzeniu.
Pan Jacek Siwek pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego jest w posiadaniu 4.042.832 akcji Emitenta, stanowiących 32,47% udział w kapitale
zakładowym Spółki oraz uprawniających do 32,47% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Wspólnie z osobami
będącymi w domniemanym porozumieniu jest w posiadaniu 4.447.832 akcji Emitenta, stanowiących 35,73%
udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 35,73% na jej Walnym Zgromadzeniu.
Pani Joanna Klimczyk, pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest żoną Pana Roberta Klimczyka,
pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i będącego na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu
Informacyjnego w posiadaniu 1.517.887 akcji Emitenta, stanowiących 12,19% udział w kapitale zakładowym
Spółki oraz uprawniających do 12,19% na jej Walnym Zgromadzeniu.
Pani Beata Szwarc, pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest żoną Pana Andrzeja Szwarca,
pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i będącego na dzień sporządzenia niniejszego
Dokumentu Informacyjnego w posiadaniu 3.451.165 akcji Emitenta, stanowiących 27,72% udział w kapitale
zakładowym Spółki oraz uprawniających do 27,72% na jej Walnym Zgromadzeniu.
Pan Paweł Cichosz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego jest w posiadaniu 734.835 akcji Emitenta, stanowiących 5,9% udział w kapitale zakładowym
Spółki oraz uprawniających do 5,9% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.
Emitent wskazuje, że nie występują inne powiązania pomiędzy Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład
organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.
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b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych
emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,

Pan Paweł Cichosz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego jest w posiadaniu 734.835 akcji Emitenta, stanowiących 5,9% udział w kapitale zakładowym
Spółki oraz uprawniających do 5,9% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.
Pan Jacek Siwek pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego jest w posiadaniu 4.042.832 akcji Emitenta, stanowiących 32,47% udział w kapitale
zakładowym Spółki oraz uprawniających do 32,47% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Wspólnie z osobami
będącymi w domniemanym porozumieniu jest w posiadaniu 4.447.832 akcji Emitenta, stanowiących 35,73%
udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 35,73% na jej Walnym Zgromadzeniu.
Pan Robert Klimczyk, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego, jest mężem Pani Joanny Klimczyk, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz na
dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest w posiadaniu 1.517.887 akcji Emitenta,
stanowiących 12,19% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 12,19% na jej Walnym
Zgromadzeniu.
Pan Andrzej Szwarc, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia
Dokumentu Informacyjnego, jest mężem Pani Beaty Szwarc, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej
Emitenta oraz na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest w posiadaniu 3.451.165 akcji
Emitenta, stanowiących 27,72% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 27,72% na jej
Walnym Zgromadzeniu. Wspólnie z osobami będącymi w domniemanym porozumieniu jest w posiadaniu
3.951.165 akcji Emitenta, stanowiących 31,74% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do
31,74% na jej Walnym Zgromadzeniu.
Emitent wskazuje, że nie występują inne powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład
organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i
nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a
Autoryzowanym Doradcą (lub os obami wchodzącymi w skład jego organów
zarządzających i nadzorczych)
Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających
i nadzorczych oraz głównymi akcjonariuszami Spółki a Autoryzowanym Doradcą Spółki, poza umową o pełnienie
funkcji Autoryzowanego Doradcy, nie występują żadne inne powiązania, w tym majątkowe, organizacyjne i
personalne.

13. Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka związane z otoczeniem i bezpośrednio z działalnością Emitenta
RYZYKO ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM MAKROEKONOMICZNYM
Emitent prowadzi swoją działalność gospodarczą na terenie Polski, w związku z czym wyniki osiągane przez
Emitenta w dużej mierze zależą od sytuacji makroekonomicznej panującej w kraju. Można ją wyrazić za pomocą
wskaźników takich jak tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, stopa bezrobocia, poziom zamożności
konsumentów, wydatki gospodarstw domowych, czy wysokość stóp procentowych.
Negatywne zmiany sytuacji gospodarczej w Polsce, rozumiane m.in. jako negatywna dynamika zmian poziomu
produktu krajowego brutto, wzrost stopy bezrobocia, spadek zamożności konsumentów, mogą negatywnie
przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju.
Strona | 36

Dokument Informacyjny Browar Czarnków S.A.

RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ W BRANŻY
Branża, w której Emitent funkcjonuje, silnie uzależniona jest od skłonności do konsumpcji napojów
alkoholowych. Obecnie piwo jest najpopularniejszym napojem alkoholowym w Polsce. Szacuje się, że pije je
około 73% pełnoletnich osób, co przekłada się na 23 mln regularnych konsumentów. W latach 2010 - 2013
sprzedaż piwa w Polsce systematycznie rosła od 34 mln hl w roku 2010 do 38,2 mln hl w roku 2013.
Przewidywania analityków dotyczące zatrzymania tendencji wzrostowej w 2014 roku się nie sprawdziły. Jak
wskazują dane GUS w 2014 roku branża piwowarska wyprodukowała łącznie 39,87 mln hl piwa. Lekki spadek
odnotowano z kolei w roku 2015. W porównaniu z rokiem poprzednim produkcja piwa w Polsce spadła w 2015
roku o 1,1% wobec roku poprzedniego i wyniosła 39,43 mln hl. Z danych udostępnionych przez Stowarzyszenie
Regionalnych Browarów Polskich (SRBP) wynika, że rynek browarów regionalnych rozwija się jednak szybciej
niż cała branża. Szacuje się, że sprzedaż piwa w kolejnych latach nie będzie już skokowa rosła, jednak wartość
rynku będzie się zwiększać, a na znaczeniu będą zyskiwać małe browary. Według najnowszych badań,
konsumenci w Polsce od kilku lat coraz częściej zainteresowani są piwami regionalnymi. Obecnie istnieje ponad
130 browarów regionalnych, co stanowi niecałe 10% rynku. W 2015 roku najbardziej dynamicznym segmentem
pod względem wolumenu oraz wartości sprzedaży okazały się być piwne specjalności – piwa smakowe,
pszeniczne, niepasteryzowane oraz niskoalkoholowe radlery.
Spadek konsumpcji piwa lub spadek popularności browarów regionalnych może w efekcie przełożyć się na
spadek zainteresowania produktami Emitenta co negatywnie wpłynie na generowane przez niego wyniki oraz
jego sytuację finansową.
RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ KURSÓW WALUT
Mimo tego, że Emitent realizuje ponad 90% zakupów w walucie krajowej, nie można wykluczyć ryzyka
kursowego dotyczącego kontraktów handlowych zawieranych z podmiotami mającymi swe siedziby poza
granicami kraju, gdzie walutą rozliczeniową jest EUR. W efekcie, Emitent narażony jest na ryzyko zmienności
kursów walutowych. Zarówno aprecjacja jak i deprecjacja polskiej waluty wpływają na wynik finansowy
Emitenta. W przypadku niekorzystnego kształtowania się kursu wybranych walut, jakim w przypadku Emitenta
jest deprecjacja PLN, może on nie osiągnąć zakładanego wyniku finansowego, bądź może on okazać się niższy
od oczekiwań. Ekspozycja na ryzyko kursowe jest na bieżąco monitorowana przez Zarząd, aby w razie potrzeby
możliwym było podjęcie odpowiedniej decyzji służącej zabezpieczeniu się przed wahaniami kursowymi.
RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ REGULACJI PRAWNYCH
Otoczenie prawne, w którym działa Emitent, charakteryzuje się wysoką dynamiką zmian, zwłaszcza w zakresie
przepisów podatkowych, regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, prowadzonej działalności
gospodarczej oraz dostosowania prawa krajowego do standardów unijnych. Brak jednoznacznej wykładni
przepisów oraz wprowadzane zmiany i nowelizacje powodują częste problemy związane z ich interpretacją.
Ze względu na branżę, w której działa Emitent, szczególnie narażony jest na zmiany w zakresie prawa
podatkowego, zwłaszcza w zakresie VAT oraz akcyzy. Zgodnie z art. 94 ust. 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym
podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego piwa na 1 stopień Plato. Stawka akcyzy na
piwo wynosi 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu. Zdaniem producentów alkoholi,
stawka podatku akcyzowego w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, zatem nie można wykluczyć, że
ewentualne podniesienie stawek może doprowadzić do konieczności podwyższenia cen piwa, co negatywnie
będzie oddziaływało na wyniki finansowe Emitenta oraz skalę jego działalności. Dodatkowo niejednoznaczność
przepisów i ryzyko błędnej interpretacji niesie ze sobą groźbę nałożenia kar administracyjnych i finansowych.
Emitent minimalizuje opisane wyżej ryzyko poprzez bieżące monitorowanie zmian zachodzących w systemie
prawnym oraz korzysta z usług wykwalifikowanych prawników.
RYZYKO DOTYCZĄCE ZMIANY SYTUACJI FINANSOWEJ I PREFERENCJI KONSUMENTÓW
Czynniki mające wpływ na ilość kupowanego piwa to miedzy innymi poziom zamożności Polaków, kampanie
społeczne chroniące przed nadmiernym spożywaniem alkoholu, wprowadzane koncesje oraz regulacje
dotyczące sprzedaży alkoholi. Prowadzona przez państwo polityka antyalkoholowa wpływająca na preferencje
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konsumentów może mieć istotny wpływ na osiągane przez Emitenta przychody. Z drugiej strony, wszelkie
zmiany mające związek z sytuacją gospodarczą w kraju, prowadzące do pogorszenia się sytuacji finansowej
Polaków, mogą wpłynąć na zmniejszenie kwot przeznaczanych na spożycie piwa. Wedle szacunków, polski
rynek piwa jest już w fazie dojrzałości. Trendy demograficzne wskazują, że polskie społeczeństwo się starzeje,
co również może doprowadzić do spadku konsumpcji napojów alkoholowych. W efekcie może to doprowadzić
do zmniejszenia przychodów Emitenta. Celem minimalizacji opisanych wyżej ryzyk i utrzymania konsumpcji na
oczekiwanym poziomie, Emitent przykłada uwagę do produkcji piwa o najwyżej jakości oraz przeprowadza
badania rynkowe, badając tym samym preferencje konsumentów.
RYZYKO KONKURENCJI
W całej Unii Europejskiej działa około 6,5 tys. browarów, co czyni ten region drugim światowym producentem
piwa i największym jego eksporterem. Obecnie na rynku piwowarskim znaczącą większość udziałów rynkowych
posiadają trzy firmy: Kompania Piwowarska (należąca do grupy SAB Miller), Grupa Żywiec (należąca do grupy
Heineken) oraz Carlsberg Polska. Kontrolują one około 82% rynku piwa w Polsce. Koncerny te walczą o udział
w rynku głównie za pośrednictwem ceny oferowanych produktów, co w efekcie przekłada się na malejącą
średnią cenę piwa w Polsce, którą szacuje się na około 2,50 zł. Pozostałą część rynku stanowią marki własne
detalistów oraz regionalne browary, do których należy Emitent. Do największych konkurentów Emitenta należy
zaliczyć takie browary jak Ciechan, Witnica, Kormoran, Fortuna, Lwówek Śląski oraz Gościszewo. Regionalne
browary stanowią około 10% rynku. Jednak ze względu na przewidywany ich rozwój i rosnące zainteresowanie
konsumentów, w najbliższych latach można spodziewać się zwiększenia liczby konkurentów Emitenta.
Rosnąca konkurencja zarówno ze strony dominujących koncernów, jak i browarów regionalnych, może mieć
negatywny wpływ na osiągane wyniki finansowe przez Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju.

RYZYKO WZROSTU KOSZTÓW SUROWCÓW I MATERIAŁÓW
Czynnikiem cenotwórczym produkowanego piwa, oprócz podatków i akcyzy, są również koszty pozyskania
surowców, opakowań, energii oraz usług obcych związanych z drukowaniem etykiet, promocją i dystrybucją.
Obecnie można zauważyć istotny wzrost cen wszystkich wymienionych czynników, co może w przyszłości
doprowadzić do konieczności podwyższenia ceny oferowanego przez Emitenta alkoholu. Piwo wytwarzane
przez Emitenta posiada duża grupę lojalnych konsumentów, którzy są mniej wrażliwi na ewentualną podwyżkę
cen. Nie można wykluczyć sytuacji, że w przypadku wzrostu ceny oferowanych produktów Emitent odnotuje
spadek przychodów z uwagi na mniejsze zainteresowanie ze strony konsumentów, co negatywnie odbije się na
sytuacji finansowej Spółki.
RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ SPRZEDAŻY
Piwo jest produktem, którego sprzedaż charakteryzuje się wahaniami sezonowymi. W związku z tym, Spółka
odnotowuje największe przychody w miesiącach letnich (maj – sierpień). Wolumen sprzedaży w tych
miesiącach silnie jest jednak uzależniony od panujących warunków atmosferycznych. Warunkami najbardziej
sprzyjającymi do zakupu i konsumpcji piwa przez klienta jest pogoda umiarkowana, gdy temperatura nie
przekracza 30°C. Poza sezonem istnieje ryzyko ograniczenia wolumenu produkcji, a co za tym idzie, może to
doprowadzić do zmniejszenia sprzedaży i osiąganych przez Emitenta zysków. Wahania sezonowe między
sezonem letnim a zimowym są jednak charakterystyczne dla całej branży. Zmniejszenie popytu na piwo jest
czasem aktywnych przygotowań do kolejnego sezonu, mających na celu opracowanie strategii sprzedaży i
promocji, pozyskanie surowców oraz opakowań. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian sezonowych
pogorszeniu mogą ulec wyniki finansowe generowane Emitenta.
RYZYKO ZWIĄZANE Z JEDNOOSOBOWYM SKŁADEM ZARZĄDU I UTRATĄ KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, zidentyfikowano ryzyko związane z
jednoosobowym składem zarządu. Obecnie jedyną osobą wchodzącą w skład zarządu Spółki jest Prezes
Zarządu, Pan Robert Klimczyk. Istnieje zatem zagrożenie, że w przypadku dłuższej absencji Pana Klimczyka, a
tym samym niemożności sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu, bieżące funkcjonowanie Spółki
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może być utrudnione. Browar Czarnków S.A. na dzień publikacji niniejszego Dokumentu informacyjnego
zatrudnia 65 pracowników. Dużą grupę tworzą osoby, które są silnie związane z firmą oraz posiadają unikatową
wiedzę związaną z branżą piwowarską. Groźba ich ewentualnego odejścia, implikuje powstanie ryzyka
personalnego, którego materializacja w dłuższym okresie mogłaby wpłynąć na pogorszenie jakości
wytwarzanego piwa, zastoje w produkcji, problemy w zarządzaniu oraz w konsekwencji - gorsze wyniki
finansowe. Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez stosowanie programów premiowych oraz
motywacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do kluczowych pracowników oraz kadry zarządzającej.
RYZYKO ZWIĄZANE Z KONCENTRACJĄ DOSTAWCÓW
Do głównych dostawców Browaru Czarnków S.A. można zaliczyć producentów słodu, chmielu oraz opakowań
szklanych, tekturowych i plastikowych. W strukturze dostawców Emitenta zarówno za 2015 r., jak i I-III Q 2016
występują cztery podmioty, które posiadają ponad 5% udział w dostawach, a którzy łącznie odpowiadają
odpowiednio za 25% i 28% wszystkich dostaw. Utrata jednego z kluczowych dostawców może w efekcie
przełożyć się negatywnie na sytuację finansową Emitenta.
RYZYKO ZWIĄZANE Z KONCENTRACJĄ ODBIORCÓW
Dzięki rozwojowi nowoczesnego kanału dystrybucji Emitent posiada liczne kontrakty handlowe, w ramach
których dystrybuuje swoje produkty do największych sieci handlowych w Polsce. Dzięki temu, kosztem niższych
marż, można najszybciej uzyskać przyrost wartości sprzedaży. Dodatkowo, Emitent korzysta też z tradycyjnego
kanału, który tworzą przede wszystkim lokalne sklepy i hurtownie, dzięki czemu buduje bazę stałych i lojalnych
klientów. Model biznesowy obrany przez Emitenta wymaga stałego nadzoru nad należytym wykonywaniem
dostaw produktów oraz utrzymywania dobrych relacji z odbiorcami. W strukturze odbiorców za 2015 r.
występują cztery podmioty o udziale przekraczających 5% w wartości generowanych przychodów oraz o
łącznym udziale w przychodach na poziomie 39%, z kolei w okresie I-III Q 2016 Emitent posiadał pięciu
odbiorców o udziale przekraczającym 5% o łącznym udziale w przychodach 44%. Utrata jednego ze wskazanych
odbiorców może negatywnie przełożyć się na sytuację finansową Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju.
RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ FINANSOWĄ EMITENTA
Biegły Rewident w opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący
się 31 grudnia 2015 r. wskazał, iż Emitent jest w trudnej sytuacji ekonomiczno – finansowej, przejawiającej się
m.in. zanotowaną stratą netto i tym samym negatywnym poziomem rentowności. Dzięki podniesieniu kapitału
własnego w 2015 r. i 2016 r. Spółka nadal posiada środki na realizację zamierzeń służących poprawie wyników
finansowych.
Działalność Emitenta w dużej mierze finansowana jest kapitałem obcym. Na dzień 30.09.2016 r. zobowiązania
krótkoterminowe oraz długoterminowe stanowiły 64% sumy bilansowej. Wysoki poziom zadłużenia może
doprowadzić do wystąpienia zagrożenia utraty płynności przez Spółkę oraz zaburzenia bezpieczeństwa
finansowego. W ostatnich trzech latach obrotowych Emitent wykazywał stratę na poziomie wyniku netto. W
przypadku utrzymywania się w przyszłości straty na poziomie wyniku netto Emitent może być zmuszony do
dokapitalizowania Spółki. Zarząd na bieżąco monitoruje osiągane wskaźniki finansowe oraz minimalizuje to
ryzyko poprzez realizację obranej strategii mającej na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz optymalizację
kosztów.
RYZYKO ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH I LOSOWYCH
Emitent, tak jak każde inne przedsiębiorstwo działające na rynku, narażony jest na zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym i losowym, takie jak pożary, powodzie, kradzieże, awarie technologiczne, wypadki.
Materializacja tych ryzyk może spowodować czasowe wstrzymanie produkcji, obniżenie jakości oferowanego
produktu, a w efekcie spadek wyników finansowych. Celem minimalizacji skutków zdarzeń losowych, Emitent
zawiera umowy ubezpieczeniowe oraz dokłada należytych starań do zapewnienia bezpieczeństwa produkcji na
każdym jej etapie i regularnie przeprowadza przeglądy techniczne posiadanych aktywów.
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Czynniki ryzyka związane z akcjami
RYZYKO ZWIĄZANE Z NOTOWANIAMI AKCJI EMITENTA NA NEWCONNECT - KSZTAŁTOWANIE SIĘ PRZYSZŁEGO KURSU AKCJI I
PŁYNNOŚCI OBROTU

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna
i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji
Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego zapewnić,
że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.
RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM OBROTU AKCJAMI
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), Giełda jako Organizator ASO może zawiesić
obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
1) na wniosek emitenta,
2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie
W przypadkach określonych przepisami prawa Giełda jako Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących
w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale
V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 15c § 17 - 17b Regulaminu ASO,
Giełda jako Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:
1) upomnieć emitenta,
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.
Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne.
Giełda, jako organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może
wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu
zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania
określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie
obrotu.
W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega
zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie zaniechał dotychczasowych
naruszeń, bądź też nie podjął działań mających na celu zapobieżenie naruszeniom zasad obowiązujących w
alternatywnym systemie obrotu w przyszłości, bądź też nie opublikował określonych dokumentów lub
informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, Giełda jako organizator
ASO może:
1) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą pieniężną
nałożoną za to samo naruszenie nie może przekraczać 50 000 zł,
2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
Giełda, jako organizator ASO może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu
albo karą wykluczenia z obrotu.
Stosownie do art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w
tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Giełda jako organizator ASO, na
żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy
niż miesiąc.
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do
Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich instrumentów finansowych notowanych na NewConnect.
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RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM Z OBROTU NA NEWCONNECT
Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO, Giełda jako organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
przez emitenta dodatkowych warunków,
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić
odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem
przekształcenia.
Giełda jako organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:
1) w przypadkach określonych przepisami prawa,
2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta,
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie
tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Giełda jako organizator ASO może
zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. W tym przypadku do terminu zawieszenia nie stosuje się
postanowienia § 11 ust. 1, to jest instrumenty finansowe mogą zostać zawieszone na okres dłuższy niż 3
miesiące.
Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących
w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale
V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 15c, § 17 - 17b Regulaminu ASO,
Giełda jako Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:
1) upomnieć emitenta,
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.
Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne.
Giełda, jako organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może
wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu
zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania
określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie
obrotu.
W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega
zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie
wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie zaniechał dotychczasowych
naruszeń, bądź też nie podjął działań mających na celu zapobieżenie naruszeniom zasad obowiązujących w
alternatywnym systemie obrotu w przyszłości, bądź też nie opublikował określonych dokumentów lub
informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu Giełda, jako organizator
ASO może:
1) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą pieniężną
nałożoną za to samo naruszenie nie może przekraczać 50 000 zł,
2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
Giełda, jako organizator ASO może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu
albo karą wykluczenia z obrotu.
Stosownie do art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako
organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów
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finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Z kolei ust. 4 wyżej wymienionego artykułu, stanowi, że w przypadku gdy obrót danymi instrumentami
finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub
bezpieczeństwu obrotu dokonywanemu w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie
interesów inwestorów, Giełda jako organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wyklucza obrót
tymi instrumentami finansowymi.
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do
Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.
RYZYKO ZWIĄZANE Z DOKONYWANIEM INWESTYCJI W AKCJE EMITENTA
W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania
w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery
skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze względu na trudną do przewidzenia
zmienność kursów akcji, zarówno w krótkim, jak i długim terminie.
RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAŁOŻENIA PRZEZ KNF NA EMITENTA KAR ADMINISTRACYJNYCH ZA NIEWYKONYWANIE LUB
NIEPRAWIDŁOWE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA

Zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej Emitent posiada status spółki publicznej, w związku z czym
KNF może nałożyć na niego kary administracyjne wynikające z przepisów prawa, w szczególności z przepisów
Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
W szczególności: zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent
nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160, w tym w
szczególności wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 KNF 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 w pkt 2.
Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent lub
wprowadzający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5, KNF może nałożyć karę
pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.
Stosownie do art. 96 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent nie dopełnia obowiązków wymaganych
przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może
wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych emitenta z obrotu
na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie kary
łącznie.

14. Historia Em itenta
Zawiązanie spółki Browar Gontyniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2010

Rejestracja spółki w KRS
Rozpoczęcie budowy Browaru w Kamionce koło Chodzieży
Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

2011

Objęcie 50% udziałów w kapitale zakładowym Browaru Czarnków (dawniej Browar Gontyniec)
przez fundusz Black Lion NFI poprzez objęcie 100 nowo utworzonych udziałów
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Zakup Browaru w Czarnkowie
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na
okaziciela serii A i B Spółki Browar Czarnków S.A. (dawniej Browar Gontyniec S.A.)
2012
Rozszerzenie dystrybucji w kanale detalicznym w związku z podjęciem współpracy z Żabka Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Emisja obligacji imiennych niezabezpieczonych serii A
Nabycie 100% udziałów w Spółce Browar Konstancin Sp. z o.o. z siedzibą w Oborach
Objęcie akcji serii C Emitenta w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
2013
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 117 860,00 zł do
157 860,00 zł
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na
okaziciela serii C
2014

Połączenie Browar Czarnków S.A. (dawniej Browar Gontyniec S.A.) z siedzibą w Kamionce ze
spółką „Fulmar” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółką „Fulmar bis” sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na
okaziciela serii D

Emisja 2.000.000 akcji serii E
2015

Połączenie Browaru Czarnków (dawniej Browar Gontyniec) ze spółką Browar Konstancin S.A.
Emisja 2.500.000 akcji serii F
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 1.068.707,50 zł

Zmiana nazwy spółki z Browar Gontyniec S.A. na Browar Czarnków S.A.
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na
okaziciela serii E oraz F.
Emisja 1.762.925 akcji serii G.
2016
Połączenie z Browar Dystrybucja S.A. – zakończenie procesu konsolidacji podmiotów należących
do Grupy Kapitałowej, prowadzonego od końca 2014 roku. W efekcie przejęte zostały zależne
spółki Fulmar sp. z o.o., Fulmar Bis sp. z o.o., Browar Konstancin S.A. i Browar Dystrybucja S.A.
oraz wykreślona z rejestru handlowego została spółka Bro-Kon Logistyka sp. z o.o. w likwidacji
(dawniej Browar Konstancin sp. z o.o.).
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Emisja akcji serii H nie więcej niż 3.000.000 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł.
Źródło: Emitent

15. Opis działalności Emitenta
Podstawowy przedmiot działalności Emitenta
Podstawowy przedmiot działalności Emitenta (według PKD) to:
- 11.05.Z, Produkcja piwa.
Spółka Browar Czarnków S.A. jest producentem piw w technologii górnej i dolnej fermentacji.
Piwem w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie
wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli
rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% objętości.
Jest to napój o niskiej zawartości alkoholu (zazwyczaj do 6%), warzony ze słodu i przyprawiany chmielem. Piwo
jest to trzeci, po wodzie i herbacie najbardziej popularny napój na świecie, a w Polsce, najchętniej spożywany
alkohol. W Polsce tradycje piwowarskie sięgają początków polskiej państwowości. Wraz z rozpoczęciem
transformacji systemowej zainicjowano proces przekształceń własnościowych. Do tej pory państwowe browary
były prywatyzowane często przez największe na świecie piwowarskie grupy kapitałowe. Nowi właściciele
modernizowali przejęte obiekty i wprowadzały najnowsze technologie celem produkcji piwa na masową skalę.
Obecnie jednak dostrzega się trendy wśród konsumentów do powrotu do lokalnych produktów, których
wytwarzanie oparte jest na tradycyjnej recepturze. Oferta Emitenta skierowana jest właśnie przede wszystkim
do wymagającego klienta, który jest w stanie zapłacić odpowiednio więcej w zamian za wysoką jakość piwa.
Emitent produkuje piwa w technologii górnej i dolnej fermentacji. Obecnie Spółka w swoim wachlarzu posiada
następujące marki piw:
- Noteckie: piwo produkowane w technologii dolnej fermentacji, marka związana w sposób bezpośredni z
zakładem produkcyjnym w Czarnkowie. Jej historia sięga roku 1893, jest marką bardzo rozpoznawalną na ternie
województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Odpowiada za zdecydowaną większość
przychodów ze sprzedaży Emitenta.
- Gniewosz: marka piw o zasięgu ogólnopolskim, wprowadzona na rynek w 2010 roku.
- Konstancin: marka piw o zasięgu ogólnopolskim, nabyta w 2013 roku przez spółkę Browar Czarnków.
W 2016 roku z powodzeniem funkcjonowały wyroby Browaru Czarnków w opakowaniach szklanych o
pojemności 500 ml oraz 330 ml.
Obecnie w ramach marki Noteckie na rynku można kupić piwo: jasne pasteryzowane, jasne
niskopasteryzowane, jasne niefiltrowane, jasne miodowe, jasne imbirowe, bursztynowe, ciemne, ciemne na
miodzie lipowym, ciemne korzenne oraz pils i piwo bezalkoholowe. Wyżej wymienione piwa warzone są na
bazie XIX-sto wiecznych receptur z zachowanie tradycyjnej technologii dolnej fermentacji. Proces produkcyjny
wskazanych piw to 6 tygodni. W ramach marki Gniewosz na rynku dostępne są następujące produkty, piwo:
jasne, ciemne, koźlak, miodowe, korzenne. Natomiast w ramach piw Konstancin klient może nabyć piwo: z
dębowej beczki, dawne, żytnie, pszeniczne, IPA (India Pale Ale), stout, dubel oraz piwo porter o ekstrakcie 24
BLG uwarzone na początku trzeciego kwartału obecnie leżakowane, dostępne w sprzedaży od drugiej połowy
listopada. Piwa produkowane przez Browar Czarnków S.A. są w zakładzie w Kamionce w technologii górnej jak
również dolnej fermentacji oraz w zakładzie w Czarnkowie na bazie XIX-sto wiecznych receptur z zachowaniem
tradycyjnej technologii dolnej fermentacji.
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Wybrane produkty oferowane przez Grupę Czarnków S.A.

GNIEWOSZ JASNE PEŁNE
Piwo jasne o pełnym smaku, z wyczuwalnymi nutami chlebowymi i owocowymi. Charakteryzuje
się wyraźnym chmielowo – słodowym zapachem oraz delikatną goryczką.

GNIEWOSZ CIEMNE
Ciemna wersja Gniewosza powstaje na bazie mieszanki słodów jasnych i ciemnych. Ich wpływ
jest wyraźny. Dominują tu nuty karmelowe i czekoladowe. Wyczuwalny jest również aromat
palonych ziaren kawy.

GNIEWOSZ KOŹLAK
Tradycyjne piwo, warzone naturalnymi metodami dolnej fermentacji. Słodkawo – karmelowy,
acz lekko gorzki smak plasuje go gdzieś pomiędzy Gniewoszem Jasnym, a Ciemnym.

GNIEWOSZ KORZENNE
Piwo Gniewosz o smaku korzennym zostało przygotowane jako autorski projekt piwowarów
Browaru Czarnków inspirowany tradycyjnymi recepturami pochodzącymi z XVI wieku.
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GNIEWOSZ NA MIODZIE AKACJOWYM
Piwo Gniewosz na miodzie akacjowym zostało przygotowane we współpracy z mistrzem
pszczelarskim Ireneuszem Gołaskim oraz jego pasieką Republika Miodu, położonej w Puszczy
Noteckiej.

WARSZAWIAK JASNE PEŁNE
Piwo wyprodukowane według oryginalnej receptury mazowieckich piwowarów zgodnie z
tradycyjnymi zasadami browarnictwa gdzie każdy gatunek piwa jest warzony w osobnych
kadziach, a mocy i charakteru piwo nabywa w sposób tradycyjny i naturalny. Piwo
charakteryzuje się chmielowym i delikatnym słodowym aromatem.

KONSTANCIN PSZENICZNE
Złoty Medal:
Chmielaki Krasnostawskie 2012 w kategorii Piwa Pszeniczne
Treściwe piwo na bazie słodów pszenicznych i jęczmiennych. Drożdże górnej fermentacji nadają
mu orzeźwiającejkwaskowatości i podkreślają charakterystyczne cytrynowo-bananowe nuty.
Drożdżowy osad na dnie butelki jest zjawiskiem prawidłowym i charakterystycznym dla tego
gatunku.

KONSTANCIN ŻYTNIE
Złoty Medal:
Golden Beer Poland 2013 w kategorii Piwa Specjalne
Pierwsze w Polsce piwo warzone ze słodu żytniego. Esencjonalne i pełne w smaku, z delikatnie
zarysowanąchmielowagoryczką. Drożdżowy osad na dnie butelki jest zjawiskiem prawidłowym i
charakterystycznym dla tego gatunku.
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KONSTANCIN Z DĘBOWEJ BECZKI
Jasne piwo o niepowtarzalnym smaku. Charakterystyczna goryczka złagodzona została podczas
leżakowania w kadziach z dodatkiem płatków dębu. Wyróżniającym akcentem jest kwiatowosłodowy aromat.

KONSTANCIN DAWNE
Przyjemne w smaku, delikatne piwo jasne. Wśród aromatów zdecydowanie wyróżniają się nuty
chlebowe, a subtelne akcenty chmielowe stanowią o jego niepowtarzalności. Doskonale
sprawdza się przy każdej okazji.

KONSTANCIN MILK STOUT OWSIANY
edycja limitowana
Ciemne, gęste piwo typu milk stout. Charakteryzuje się aksamitną fakturą, kremową pianą i
delikatnie zarysowaną goryczką. Charakteru nadają mu wyraźnie wyczuwalne nuty czekoladowe
oraz aromat palonego ziarna, uzyskany dzięki unikalnej kompozycji ciemnych słodów i palonego
jęczmienia.

IPA India Pale Ale JASNE PEŁNE
edycja limitowana
Obficie chmielone piwo z intensywną, ale jednocześnie łagodną goryczką, długo utrzymującą się
na języku.
Poza wyraźnym, chmielowym aromatem w smaku pojawiają się nuty owocowe – to za sprawą
amerykańskich odmian chmielu, oraz dzięki zastosowaniu odrobiny słodu pszenicznego.
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NOTECKIE JASNE PEŁNE
Piwo jasne pełne o chmielowym i delikatnie słodowym aromacie. Niezwykle bogaty smak,
szlachetna, wyważona goryczka z idealnie dobranymi nutami słodowymi i lekkim akcentem
owocowym.
Od 2006 roku na polskiej Liście Produktów Tradycyjnych.

NOTECKIE JASNE NISKOPASTERYZOWANE/NIEFILTROWANE
Piwo warzone z doskonałej jakości polskich surowców: jasnego słodu jęczmiennego i lubelskiego
chmielu. Posiada wyraźny chmielowo – słodowy zapach i pełny smak wykończony goryczką z
delikatnymi nutami chlebowymi i owocowymi.

NOTECKIE CIEMNE EIRE
Piwo wytwarzane z unikalnej kompozycji słodów ciemnych i słodu jasnego oraz najwyższej
jakości aromatycznego chmielu. Poddawane klasycznej fermentacji w otwartych kadziach, by
później nabierać smakowej pełni podczas dwumiesięcznego leżakowania w niskich
temperaturach.

NOTECKIE MIODOWE
Piwo przygotowane we współpracy z mistrzem pszczelarskim Ireneuszem Gołaskim z pasieki
Republika Miodu® w Puszczy Noteckiej. To unikalne połączenie piwa jasnego z
pełnowartościowym miodem z terenów czystych ekologicznie.
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NOTECKIE BURSZTYNOWE
Bursztynowe to unikalne połączenie Noteckiego Jasnego i Ciemnego, w proporcjach
rekomendowanych przez piwowarów.

NOTECKIE IMBIROWE
Imbirowe to lekkie, orzeźwiające piwo jasne z nutą imbiru. To najbardziej kobiece piwo w
portfelu Browaru Czarnków, stworzone z myślą o sezonie letnim.

NOTECKIE BEZALKOHOLOWE
Piwo bezalkoholowe, chmielone na zimno, aby wydobyć najszlachetniejsze aromaty z szerokiej
gamy gatunków chmieli dodanych w czasie produkcji.
Warzone tylko na naturalnych składnikach.

NOTECKIE NIEFILTROWANE 0,75L
Wyjątkowa edycja Noteckiego Jasnego, powstała na skutek pominięcia procesu filtracji.
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NOTECKIE KORZENNE 0,75L
Trunek inspirowany recepturami Marcina z Urzędowa pochodzącymi z XVI wieku. To w istocie
piwo ciemne, z autorskim zestawem przypraw.

NOTECKIE NA MIODZIE LIPOWYM 0,75L
Piwo przygotowane we współpracy z mistrzem pszczelarskim Ireneuszem Gołaskim z pasieki
Republika Miodu® w Puszczy Noteckiej. To unikalne połączenie bazy Noteckiego Ciemnego z
pełnowartościowym miodem z terenów czystych ekologicznie.

Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada dwa browary:
Browar w Czarnkowie - jest obecnie jednym z nielicznych zakładów w Polsce, stosujących wyłącznie dawne
metody warzenia piwa oraz klasyczne urządzenia piwowarskie, jak choćby niezwykle rzadko spotykane dziś
otwarte kadzie fermentacyjne, czy kocioł parowy. W 2006 roku najbardziej rozpoznawalne piwo browaru –
Noteckie – zostało wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Browar
Czarnków zlokalizowany jest w miejscowości Czarnków (25 km od Kamionki). Browar Czarnków jest zakładem
produkcyjnym, który od marca 2011 roku należy do Emitenta, posiada moce produkcyjne w ilości 35 tys. hl (bez
zmian w organizacji procesu produkcji), cieszy się bogatą historią, ugruntowaną pozycją na polskim rynku oraz
bardzo lojalna grupą klientów. Posiada Certyfikat ISO 22000:2004 nadany przez TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Browar Kamionka - Browar w Kamionce został uruchomiony w 2014 roku. Zakład powstał w oparciu o instalację
pochodzącą z browaru w Oborach, przejętego w 2013 roku. Dzięki rozbudowie i modernizacji linii
technologicznej, zwiększono wydajność do 20 tys. hl. Obiekt w Kamionce oprócz produkcji pełni następujące
funkcje:
a) magazyn wyrobów gotowych – w celu przejęcia całości gospodarki magazynowej Browaru Czarnków
S.A. i przygotowanie ładunków do wysyłki (konfekcjonowanie i przepakowywanie ze skrzynek w
opakowania kartonowe, takie jak szcześciopaki oraz kartony przeznaczone na 20 butelek). Umożliwia
to zmniejszenie kosztów zewnętrznego outsourcingu w tym zakresie.
b) część handlowa – sklep firmowy.
Piwa produkowane w zakładzie w Kamionce są wytwarzane w technologii górnej jak również dolnej fermentacji,
co jest znakomitym uzupełnieniem Browaru w Czarnkowie.
W III kwartale 2016 roku wyłączono rozlewnie w zakładzie w Czarnkowie. W chwili obecnej piwo warzone i
leżakowane jest w Czarnkowie, a poddane konfekcjonowaniu w Kamionce, z której to jest wysyłane do klienta.
Powodem wyłączenia rozlewni w Czarnkowie była optymalizacja kosztów funkcjonowania obu zakładów.
Analiza rynku
Od początku lat 90-tych XX wieku branża piwowarska była jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi
gospodarki w Polsce. W okresie 1990-2014 konsumpcja piwa na jednego mieszkańca wzrosła z 30 do 98 litrów,
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dzięki czemu obecnie Polska zajmuje czwartą lokatę w Europie. Więcej piwa w Europie piją tylko Czesi (144l.),
Niemcy (107 l.) oraz Austriacy (104 l.). Według raportu opublikowanego w lutym 2016 roku przez The Brewers
of Europe“The Contribution made by Beer to the European Economy” europejski przemysł piwowarski generuje
2,3 mln miejsc pracy, co przekłada się na 42 mld EUR wpływów z podatków od piwa w Unii.
Piwo jest najpopularniejszym napojem alkoholowym. Szacuje się, że pije je około 73% pełnoletnich osób w
Polsce, co przekłada się na 23 mln regularnych konsumentów. W latach 2010 - 2013 sprzedaż piwa w Polsce
systematycznie rosła od 34 mln hl w roku 2010 do 38,2 mln hl w roku 2013. Przewidywania analityków
dotyczące zatrzymania tendencji wzrostowej w 2014 roku się nie sprawdziły. Jak wskazują dane GUS w 2014
roku branża piwowarska wyprodukowała łącznie 39,87 mln hl piwa. Lekki spadek odnotowano z kolei w roku
2015. W porównaniu z rokiem poprzednim produkcja piwa w Polsce spadła w 2015 roku o 1,1% wobec roku
poprzedniego i wyniosła 39,43 mln hl. Jak wynika z badań przeprowadzonych firmę Nielsen od grudnia 2013 do
listopada 2014 r. Polacy wydali na piwo około 14,5 mld zł. W spożyciu piwa przez Polaków od 2005 roku
widoczny jest wyraźny trend wzrostowy. Od kilku lat można zauważyć rosnącą tendencję do wybierania
produktów premium przez konsumentów (zwłaszcza tych, które pochodzą z regionalnych browarów, w co
wpisuje się model biznesowy Emitenta). W badaniu konsumenckim przeprowadzonym przez KMPG,
odpowiednio 71% i 57% firm z rynku napojów alkoholowych twierdzi, że premiumizacja i lokalność będą miały
kluczowe znaczenie na rynku piwowarskim. Szacuje się, że w 2016 roku na rynek w Polsce może trafić ponad 1
tys. nowych piw (blisko dwa razy więcej niż dwa lata temu), co przekłada się na otwarcie jednego browaru
rzemieślniczego tygodniowo.
Dynamika sprzedaży wolumenowej i wartościowej w 2015 roku (r/r)
Wolumen

Wartość

1,8%
1,1%

-3,8%
Produkty markowe

-3,3%

Marki własne sieci detalicznych

Źródło: Nielsen, Spotkanie prasowe rynek piwa w Polsce

Rynek piwowarski, na którym od początku swojego funkcjonowania działa Emitent, jest silnie konkurencyjny.
Tworzą go średnie i duże browary przemysłowe, browary regionalne (rzemieślnicze) oraz mini browary
restauracyjne.
 Duże browary przemysłowe to browary o zdolności produkcyjnej ponad 1 mln hl każdy, wytwarzające
piwo metodą przemysłową high-gravity. Polega ona na rozpuszczeniu koncentratu piwnego w wodzie
i dodawania sztucznego dwutlenku węgla oraz sztucznych barwników i aromatów. Z powodu na
słabnącą popularność tego typu piw, koncerny piwowarskie walczą o utrzymanie dotychczasowego
udziału w rynku stosując duże promocje. W efekcie maleje średnia cena piwa w Polsce. W 2015 roku
piwo kosztowało przeciętnie 2,55 zł za pół litra.
 Średnie browary przemysłowe to browary, których produkcja mieści się w przedziale 200 tys. – 1 mln
hl Proces warzenia również odbywa się metodą przemysłową.
 Browary regionalne – do tego segmentu należy Emitent. Są to małe lub średnie browary produkujące
do 200 tys. hl piwa rocznie, często dla rynku Premium. Stosowane są tu tradycyjne metody warzenia.
 Browary restauracyjne – małe browary nie prowadzące zwykle dystrybucji swoich produktów. Ich
maksymalne moce wytwórcze to 5-10 tys. hl. rocznie
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Dynamika sprzedaży poszczególnych segemntów piwa w 2015 roku (r/r)
Wolumen

15,6%

Wartość

15,3%
5,4%

0,1%
-0,8%

-3,5%

Lager

Smakowe/pszeniczne/specjalności

Mocne

Źródło: Nielsen, Spotkanie prasowe rynek piwa w Polsce

Obecnie na rynku piwowarskim dominują trzej gracze: Kompania Piwowarska (należąca do grupy SAB Miller),
Grupa Żywiec (należąca do grupy Heineken) oraz Carlsberg Polska. Według danych zawartych w raporcie KPMG
„Rynek napojów alkoholowych w Polsce” od 2008 do 2013 roku udział największych firm w wolumenie
sprzedaży piw w Polsce spadł z 88% do 82%. Utracony rynek został zagospodarowany przez marki własne
detalistów oraz lokalnych producentów, do których zalicza się Emitent. Udział regionalnych browarów wzrósł
w analizowanym okresie od 7% do 10%.
Lokalizacja sprzedaży piwa w Polsce w latach 2014-2015
Stacje benzynowe

Mały format bez dyskontów

Dyskonty

Wielki format bez dyskontów

15,0%

14,4%

17,9%

19,9%

64,4%

63,4%

2,7%

2,3%

2014

2015

Źródło: Nielsen, Spotkanie prasowe rynek piwa w Polsce

Jak wskazują analitycy, rynek piwa w Polsce jest rynkiem dojrzałym, który osiągnął nasycenie. Potwierdzają to
dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny – sprzedaż piwa w ostatnich latach ulegała zaledwie
niewielkim wahaniom. Trend ten potwierdza tezę, iż wielkość produkcji i sprzedaży rok do roku pozostaje na
zbliżonym poziomie. Zdaniem analityków, aby wypracować tendencję wzrostową konieczne jest wdrożenie
nowej oferty produktowej, która odpowiadać będzie zmieniającym się i coraz bardziej wymagającym
preferencjom konsumentów. Jak wskazują twórcy raportu „Moda na polskość”, przygotowanego przez Ipsos
Polacy szczególnie cenią piwa pochodzące z małych browarów, zwłaszcza za ich wysoką jakość oraz smak.
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Organizacja Spółki
Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego Browar Czarnków S.A. to spółka zlokalizowana w
miejscowości Kamionka koło Chodzieży, która rozpoczęła działalność w kwietniu 2010 roku jako kontraktowy
sprzedawca piwa. Aktualnie browar ten posiada własne aktywa produkcyjne. Browar Czarnków S.A. jest
właścicielem m.in. Browaru w Czarnkowie oraz instalacji w Kamionce, które wspólnie tworzą grupę „Browar
Czarnków”. Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego w przeliczeniu na pełne etaty Emitent
zatrudnia 65 pracowników.
Strategia rozwoju Emitenta
Po zakończonym procesie konsolidacji Grupy Kapitałowej, w zakresie strategii rozwoju, spółka planuje
kontynuować strategię przyjętą od listopada 2014roku. Od tego okresu zmieniono strategię lokowania
produktu pomiędzy produktami konkurencji. Celem jest budowanie marki piw w oparciu o wysoką jakość i
adekwatną do tej jakości cenę. Okresowo Emitent wpuszcza na rynek nowe smaki piw, które w przypadku
dobrego przyjęcia będą kontynuowane.
Spółka stara się budować sprzedaż w oparciu o zrównoważoną relację rynku tradycyjnego i nowoczesnego.
Aktualnie dominuje sprzedaż na rynku nowoczesnym, jednak w najbliższym czasie planowany jest rozwój
współpracy z podmiotami z rynku tradycyjnego. Wynika to ze zwiększonego zainteresowania podmiotów z
grupy HORECA, które coraz częściej kojarzą piwa Browaru Czarnków S.A. z piwami grupy Premium.
Od listopada 2014 roku Spółka kontynuuje zmiany w zakresie prowadzonej sprzedaży. Poprawiono warunki
handlowe z głównymi odbiorcami. W okresie letnim, Spółka w pasie nadmorskim dystrybuuje swoje produkty
w oparciu o hurtownię w Sianowie (woj. zachodniopomorskie). Spółka planuje zwiększać zaangażowanie
sprzedaży w woj. mazowieckim zwłaszcza w oparciu o piwa marki Konstancin.
Na przełomie roku 2015/2016 rozpoczęto współpracę z browarami kontraktowymi, która buduje w środowisku
znawców piwnych pozytywny odbiór spółki, a Emitentowi pozwala pełniej wykorzystywać możliwości
produkcyjne posiadanych zakładów, co przekłada się na poprawę rentowności.
Najważniejszym celem, w związku z przeprowadzonymi w ciągu ostatniego roku działaniami naprawczymi jest
stopniowe zwiększanie sprzedaży poprzez poprawę działań sektora sprzedaży oraz budowa silnej marki w
oczach klientów.
Struktura przychodów
2013
Marka piwa

NOTECKIE
GNIEWOSZ
KONSTANCIN
INNE

Razem:

2014

2015

30.09.2016

Przychody
Przychody
Przychody
Przychody
Struktura
Struktura
Struktura
Struktura
ze
ze
ze
ze
sprzedaży
sprzedaży
sprzedaży
sprzedaży
sprzedaży
sprzedaży
sprzedaży
sprzedaży
(%)
(%)
(%)
(%)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)
(tys. zł)

6.246
3.746
351
10.339

60%
37%
3%
100%

4.001
2.360
225
6.586

61%
37%
3%
100%

4.382
1.796
1.072
7.250

60%
25%
15%
100%

3.645
1.304
1.878
721
7.549

48%
17%
25%
10%
100%

Źródło: Emitent

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat
[zł]
2012
2013

Strona | 53

2014

2015
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Przychody
netto ze
sprzedaży
Zysk (strata) ze
sprzedaży
Pozostałe
przychody
operacyjne
Pozostałe
koszty
operacyjne
Zysk (strata) z
działalności
operacyjnej
Przychody
finansowe
Koszty
finansowe
Zysk (strata) z
działalności
gospodarczej
Zysk (strata)
brutto
Zysk (strata)
netto
Amortyzacja

22 790 198,40

18 199 926,77

9 210 654,50

8 724 072,80

7 057 096,13

1 545 369,48

252 598,21

-3 309 679,43

-3 842 315,13

2 063 002,12

1 821 540,07

168 408,50

10 122 537,58

623 706,66

782 399,45

466 327,40

4 101 441,04

10 122 537,58

623 706,66

644 415,89

2 900 582,15

-3 680 434,33

-6 022 207,64

-3 716 966,41

-1 443 052,29

169 195,96

1 974 724,00

214 933,63

194 495,51

84 177,06

459 146,65

3 353 129,74

3 249 786,69

993 402,84

714 614,29

2 610 631,46

-5 058 840,07

-9 057 054,70

-4 515 873,74

-2 073 489,52

2 610 631,46

-5 058 840,07

-9 057 054,70

-4 515 873,74

-2 073 489,52

2 116 876,46

-3 966 585,07

-7 231 284,70

-4 561 153,74

-2 102 230,52

932 394,97

494 484,54

699 865,10

1 431 821,30

977 36,61

Źródło: Emitent

Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych
[zł]
2012
2013
2014
Przepływy pieniężne
netto z działalności
3 698 975,05
-124 856,51
-2 321 861,37
operacyjnej
Przepływy pieniężne
netto z działalności
-7 440 493,76
-12 185 983,31
-2 340 493,77
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne
netto z działalności
3 719 884,54
12 313313,62
4 676 701,81
finansowej
Przepływy pieniężne
3 719 884,54
12 313 313,62
14 346,67
netto

2015

I-III Q 2016

-2987 673,59

90 447,06

-1 293 633,22

-199 706,92

4 330 540,03

764 461,33

49 233,22

655 201,47

Źródło: Emitent

Wybrane dane finansowe z bilansu
[zł]
2012
Aktywa razem
34 644 903,51
Aktywa trwałe
25 044 654,46
Aktywa obrotowe
9 600 249,05
Należności
0,00
długoterminowe
Inwestycje
1 930 299,92
długoterminowe

I-III Q 2016

2013
42 531 647,73
33 543 393,63
8 988 254,10

2014
36 087 948,90
29 250 522,15
6 837 426,75

2015
33 205 199,60
28 944 509,61
4 260 689,99

33 475 158,16
28 050 607,34
5 424 550,82

0,00

0,00

0,00

0,00

4 044 387,09

100 000,00

0,00

0,00
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Należności
krótkoterminowe
Inwestycje
krótkoterminowe
Środki pieniężne i
inne aktywa
pieniężne
Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał
podstawowy

6 675 773,33

4 106 365,99

3 810 782,17

1 291 784,06

1 959 628,99

145 970,83

1 882 574,17

73 748,58

211 846,83

147 445,01

56 928,11

59 401,91

73 748,58

122 981,80

147 445,01

22 619 170,63

30 841 570,01

31 629 155,88

20 217 461,19

21 733 248,32

9 789 402,08

13 244 365,31

15 590 858,79

16 592 841,09

16 588 767,24

12 049 385,55

16 702 632,07

15 029 460,91

3 337 664,30

4 853 963,60

12 025 732,88

11 690 077,72

4 458 793,02

12 987 738,41

11 741 909,84

117 860,00

157 860,00

157 860,00

818 707,50

1 245 000,00

Źródło: Emitent

16. Akcjonariusze Emitenta
Zgromadzeniu Emitenta

posiadający

co

najmniej

5%

na

Walnym

Struktura akcjonariatu Browar Czarnków S.A. na dzień sporządzenia dokumentu, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:
Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

Udział w głosach

Robert Klimczyk

1 517 887

12,19%

1 517 887

12,19%

Andrzej Szwarc*

3 951 165

31,74%

3 951 165

31,74%

Jacek Siwek*

4 447 832

35,73%

4 447 832

35,73%

Agata Mitchell

821 258

6,60%

821 258

6,60%

Paweł Cichosz

734 835

5,90%

734 835

5,90%

Pozostali

977 023

7,85%

977 023

7,85%

12 450 000

100,00%

12 450 000

100,00%

Razem
Źródło: Emitent

* ilość podanych akcji i procentowy udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów dotyczy stanu posiadania wraz
z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu. Bezpośredni stan posiadania wskazanych akcjonariuszy jest
niższy od wyżej wymienionych.

Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzona została na podstawie aktualnych
informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków, nałożonych na
akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia
29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.)

17. Informacja dodatkowa
Kapitał zakładowy
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Kapitał zakładowy spółki Emitenta wynosi 1.245.000,00 zł (milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy)i dzieli się
na 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda, w tym:
a)
b)
c)
d)

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4.608.475 (cztery miliony sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela
serii D1,
e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
f) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii F,
g) 1.762.925 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji serii G,
uprawniających łącznie do 12.450.000 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.
Kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni opłacony.

Dokumenty korporacyjne Emitenta udostępnione do wglądu
Statut Emitenta dostępny jest na stronie Emitenta: http://www.browarczarnkow.ploraz w siedzibie Emitenta.
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze
raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej rynku NewConnect www.newconnect.pl i na
stronie Emitenta http://www.browarczarnkow.pl.
W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły z Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH
akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki
odpisów uchwał.

18. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, że jego zdaniem po ziom kapitału
obrotowego wystarcza na pokrycie jego po trzeb w okresie 1 2 miesięcy od
dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, a jeśli tak nie jest,
propozycja zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego
Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie
12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Celem zapewnienia dodatkowego
kapitału obrotowego Spółka nie wyklucza pozyskania kapitału zewnętrznego w drodze emisji akcji lub obligacji.

19. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładoweg o w wyniku
realizacji przez o bligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z
obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji
akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów
subskrypcyjnych, ze wskazaniem wart ości przewidywanego warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw
podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie istnieją wyemitowane przez Emitenta obligacje
zamienne, obligacje dające pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji ani warranty
subskrypcyjne, które dawałyby w przyszłości podstawę do zmiany kapitału zakładowego Spółki.

20. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na
podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego , w granicach kapitału docelowego - m oże być
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podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału
zakładowego, o które może być jeszcze po dwyższo ny kapitał zakładowy w
tym trybie
21. Wskazanie miejsca udostępniania ostatniego udostępnionego do publicznej
wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu
informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów
finansowych tego samego rodzaj u co te instrumenty finansowe oraz
okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z
obowiązującymi emitenta przepisami
Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny dla instrumentów tego
samego rodzaju co instrumenty finansowe objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, to Dokument
Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E oraz serii F do obrotu na rynek NewConnect
prowadzony jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Dokument ten został sporządzony na dzień 19 kwietnia 2016 r. i został udostępniony na stronie internetowej
Emitenta http://www.browarczarnkow.pl.
Okresowe raporty finansowe Emitenta są publikowane na stronie internetowej Organizatora Rynku
NewConnect http://www.newconnect.pl, na stronie internetowej Emitenta: http://www.browarczarnkow.pl
oraz udostępnione w siedzibie Emitenta.

22. Załączniki
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Statut Emitenta
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Odpis z KRS
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Treść uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu spółki nie
zarejestrowanych jeszcze przez Sąd
W dniu 22 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Browar Czarnków Spółka Akcyjna
uchwałą nr 3 podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisją akcji serii H w
drodze subskrypcji prywatnej z wyłączaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnenct oraz zmiany statutu Spółki.
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23. Definicje skrótów
Giełda, GPW, Giełda
Papierów Wartościowych
KDPW, Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych
Kodeks spółek handlowych,
KSH
Komisja, KNF
KRS
NWZ, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie
NC, NewConnect, rynek
NewConnect
Ordynacja podatkowa
PLN, zł, złoty
Dokument Informacyjny,
Dokument
PSR
Rada Giełdy
Regulamin ASO, Regulamin
NewConnect
Rynek NewConnect,
NewConnect, Alternatywny
System Obrotu, ASO
Spółka,Browar Czarnków
S.A.,Browar Czarnków,
Emitent
Statut, Statut Emitenta,
Statut Spółki

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 1030, z późn. zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Rejestr Sądowy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą
w Kamionce
Alternatywny System Obrotu w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. pod nazwą NewConnect
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.
749, z późn. zm.)
złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Niniejszy jedynie prawnie wiążący dokument sporządzony zgodnie z Załącznikiem
nr 1 do Regulaminu ASO
Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości
Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007
Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie,
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod
nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 2007 r.
Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
Statut Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1203, z późn. zm.)

Ustawa o obrocie, Ustawa o
obrocie instrumentami
finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 94, z późn. zm.)

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku

Ustawa o ochronie
konkurencji i konsumentów
Ustawa o ofercie, Ustawa o
ofercie publicznej
Ustawa o podatku
dochodowym od osób
fizycznych
Ustawa o podatku
dochodowym od osób
prawnych

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.
U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.)
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Ustawa o podatku
dochodowym od czynności
cywilnoprawnych
Ustawa o podatku od
spadków i darowizn
Ustawa o rachunkowości
VAT
WZ, WZA, Walne
Zgromadzenie, Walne
Zgromadzenie Spółki
Zarząd Giełdy
Zarząd, Zarząd Spółki,
Zarząd Emitenta

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2015
r. poz. 86)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330,
z późn. zm.)
Podatek od towarów i usług
Walne Zgromadzenie Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce
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