DOKUMENT INFORMACYJNY
UPROSZCZONY
BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE
sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii C 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.

Autoryzowany Doradca:

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 19 sierpnia 2013 r.

Dokument Informacyjny Browar Gontyniec S.A.
Informacje o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu:
Niniejszym dokumentem objętych jest 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii
C spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) każda.
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2

Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych
będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających
miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4
ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu

Przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu są akcje na okaziciela serii
C spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce. Poniżej zaprezentowano informacje na temat
zakończonej subskrypcji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcia akcji na okaziciela serii C
w wykonaniu prawa z tych Warrantów Subskrypcyjnych.

2.1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii C oraz rozpoczęcia
i zakończenia subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych z których każdy
uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii C, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Subskrypcja prywatna Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii C trwała od 27 maja 2013 roku do 19 czerwca
2013 roku.

2.2 Data przydziału Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii C.
W ramach oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Wszystkie Warranty Subskrypcyjne zostały objęte z chwilą ich wydania Inwestorom w dniu 21 czerwca 2013
roku.
Inwestorzy wykonali prawa z Warrantów Subskrypcyjnych poprzez objęcie Akcji Serii C w dniu 26 czerwca 2013
roku.

2.3 Liczba Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii C objętych subskrypcją
Subskrypcją objętych zostało 400 000 (czterysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z których
każdy uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda.
W dniu 26 czerwca 2013 roku Inwestorzy objęli wszystkie przysługujące im akcje, tj. 400 000 (czterysta tysięcy)
sztuk Akcji Serii C.

2.4 Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej
transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od
liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
Redukcja nie wystąpiła.
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2.5 Liczba Warrantów Subskrypcyjnych, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzanej subskrypcji oraz liczba Akcji Serii C objętych w ramach
wykonania prawa z Warrantów Subskrypcyjnych
W ramach subskrypcji Inwestorzy nieodpłatnie objęli 400 000 (czterysta tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych.
Emisja Warrantów Subskrypcyjnych została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie
przeprowadza się przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wykonując prawa
z Warrantów Subskrypcyjnych Inwestorzy objęli 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

2.6 Cena emisyjna po jakiej obejmowane były Akcje Serii C
Cena emisyjna Akcji Serii C wynosiła 16,00 zł za jedną akcję.

2.7 Liczba osób, do których została skierowana oferta objęcia Warrantów
Subskrypcyjnych i Akcji Serii C w ramach subskrypcji prywatnej
Propozycja Objęcia Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii C została skierowana do 40 podmiotów. Deklaracje
objęcia Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii C złożyło 11 podmiotów.

2.8 Liczba osób, które objęły Akcje Serii C
Akcje Serii C objęło 11 podmiotów.

2.9 Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną
ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu
wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez
subemitenta)
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

2.10 Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca
oferowanych Akcji Serii C i ceny emisyjnej jednej akcji)

iloczyn

liczby

Łączna wartość emisji Akcji Serii C wyniosła 6 400 000,00 zł.

2.11 Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji
Warrantów Subskrypcyjnych i emisji Akcji Serii C wyniosła 289 600,00 zł,
netto, w tym
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 189 600,00 zł,
Koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
Koszty sporządzenia publicznego Dokumentu Informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 50 000,00
zł,
Koszty promocji oferty: 50 000,00 zł,
Koszty emisji zostaną pokryte z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Serii C i pomniejszą
kapitał zapasowy Emitenta.
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3

Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych
wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawę prawną emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki stanowi uchwała nr 3 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce z dnia 23 kwietnia 2013 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji
nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki zostały zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym w dniu 14 maja 2013 roku.
Akcje Serii C zostały objęte przez Inwestorów w dniu 26 czerwca 2013 roku w ramach wykonania praw
z Warrantów Subskrypcyjnych. Spółka poinformowała o objęciu Akcji Serii C raportem bieżącym nr 19/2013
z dnia 26 czerwca 2013 roku.
Treść ww. Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zamieszczona została poniżej:
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4

Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne
w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem
sposobu ich pokrycia z zastrzeżeniem § 12 pkt 2a Załącznika nr 1
do Regulaminu ASO

Wszystkie Akcje Serii C zostały objęte za wkłady pieniężne, które wniesione zostały przez Inwestorów w pełnej
wysokości na rachunek bankowy Oferującego.

5

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
(a) Akcje Serii C, wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia
Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy,
tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały
wydane,
(b) Akcje Serii C wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok
obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
Zgodnie z powyższym, Akcje Serii C uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

6

Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych,
przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta
ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub
przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub
zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania
określonych zawiadomień

6.1 Streszczenie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji
Wskazane poniżej prawa i obowiązki stanowią jedynie ogólny opis norm prawnych regulujących sytuację prawną
akcjonariuszy Spółki. W celu uzyskania szczegółowych informacji Emitent zaleca skorzystanie z usług podmiotów
uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej.
Stosownie do § 6.2. Statutu Spółki wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela – a zatem są to
akcje nieuprzywilejowane. Akcje Serii C objęte Dokumentem Informacyjnym są tożsame w prawach,
w szczególności w prawie głosu oraz prawie do dywidendy, z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie na rynku
NewConnect.
Stosownie do § 14.2. Statutu Emitenta akcjonariuszom Emitenta zostały przyznane następujące uprawnienia
osobiste w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej:
(a) tak długo jak akcjonariusz Spółki, spółka pod firmą Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019468, posiadać będzie
akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej liczby głosów
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na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do
powoływania 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej,
przy czym tak długo, jak posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 20%
(słownie: dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten
uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania łącznie 2 (słownie: dwóch) członków Rady
Nadzorczej,
jak też będzie wyłącznie uprawniony do odwoływania powołanych przez siebie w ten sposób członków
Rady Nadzorczej,
w drodze pisemnego oświadczenia, składanego na ręce Zarządu Spółki;
(b) tak długo jak akcjonariusz Spółki, spółka prawa Republiki Cypru pod firmą Kodotianus Limited z siedzibą
w Limassol (Republika Cypru), wpisana do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE275239,
posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 10% (słownie: dziesięć procent)
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten uprawniony będzie
(uprawnienie osobiste) do powoływania 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej,
przy czym tak długo, jak posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 20%
(słownie: dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz ten
uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania łącznie 2 (słownie: dwóch) członków Rady
Nadzorczej,
jak też będzie wyłącznie uprawniony do odwoływania powołanych przez siebie w ten sposób członków
Rady Nadzorczej,
w drodze pisemnego oświadczenia, składanego na ręce Zarządu Spółki;
(c) pozostałych członków Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie; w przypadku, gdy
akcjonariusz Black Lion Fund S.A. lub Kodotianus Limited nie powoła członka Rady Nadzorczej w
terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, uprzednio powołanego przez
tego akcjonariusza w wykonaniu przyznanego mu uprawnienia osobistego, Walne Zgromadzenie może
powołać w to miejsce wybraną przez siebie osobę, przy czym powołany w ten sposób przez Walne
Zgromadzenie członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez ww. akcjonariusza, o ile
jednocześnie dokona on powołania nowego członka Rady Nadzorczej stosownie do ust. 14.2(a) lub
14.2(b);
(d) od momentu wygaśnięcia uprawnień osobistych akcjonariuszy, o których mowa pod literami (a) oraz (b),
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
Statut Emitenta nie przewiduje innych, niż wskazane powyżej, praw, przywilejów i ograniczeń związanych
z posiadaniem akcji.

6.1.1

Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki

Do kategorii praw majątkowych związanych z akcjami Spółki należą w szczególności:
a) Prawo zbywania i obciążania akcji na okaziciela bez ograniczeń
Stosownie do art. 337 KSH akcje są zbywalne, a statut spółki może ograniczyć możliwość rozporządzania
akcjami imiennymi (a contrario statut spółki nie może ograniczyć rozporządzania akcjami na okaziciela).
Dopuszczalne jest przy tym jednak zawarcie umów ograniczających na określony czas rozporządzanie akcjami zgodnie z postanowieniami art. 338 KSH.
Obrót akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom wynikającym z Ustawy o Ofercie oraz Ustawy o Obrocie.
Zgodnie z art. 340 § 3 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
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b) Prawo poboru
Jest to prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do liczby
posiadanych akcji (zgodnie z art. 433 KSH), przy czym w interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić
akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. Uchwała Walnego Zgromadzenia o pozbawieniu prawa
poboru wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji
może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd
przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz
proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Uchwała o wyłączeniu prawa poboru nie jest
wymagana w przypadku, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości
przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, lub uchwała stanowi, że nowe
akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie
obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.
c) Prawo do dywidendy
Jest to prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,
który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom na zasadach wskazanych
w art. 347 § 1 KSH.
d) Prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji
W przypadku likwidacji spółki, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, majątek dzieli się między
akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez nich wpłat na kapitał zakładowy, na zasadach wskazanych w art.
474 KSH.

6.1.2

Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki

Do kategorii praw korporacyjnych związanych z akcjami Spółki należą w szczególności:
a) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu
Osoba będąca akcjonariuszem Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) uprawniona jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub
przez pełnomocników lub innych przedstawicieli. W przypadku zapisania akcji na więcej niż jednym rachunku
papierów wartościowych Akcjonariusz może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków.
Akcje dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu, uprawniony z akcji zgłosi podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów
wartościowych, na którym zapisane są te akcje, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
b) Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
c) Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia
Stosownie do art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia
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określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia należy złożyć do zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni
od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd
rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących
z tym żądaniem.
d) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. W spółce publicznej, żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
elektronicznej. 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.
e) Prawo do zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie
ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Ponadto podczas Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy
może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
f)

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub
mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce
powództwa o uchylenie uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona
w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. W przypadku
akcjonariusza prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Zgromadzenia przysługuje:
1

akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,

2

akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,

3

akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia
uchwały. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być
wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia
powzięcia uchwały.
g) Prawo wyboru członków rady nadzorczej
Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również z prawem do wykonywania głosu, związane jest
prawo akcjonariusza do głosowania w sprawie wyboru i odwołania członków rady nadzorczej.
h) Prawo żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami
Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze
głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Stosownie
do § 14.2. Statutu Spółki, uprawnienia osobiste (opisane poniżej) zostały także przyznane akcjonariuszom Spółki
– spółce Black Lion Fund S.A. oraz spółce Kodotianus Limited.
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i)

Prawo do żądania wyznaczenia rewidenta do spraw szczególnych

Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie spółki publicznej może powziąć uchwałę w sprawie zbadania przez
biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do
spraw szczególnych). Rewidentem do spraw szczególnych może być biegły rewident albo inny podmiot
posiadający niezbędne kwalifikacje dla zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
j)

Prawo do uzyskania informacji dotyczących Spółki

Zgodnie z art. 428 KSH podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia
akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy
objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić takiej informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli
przemawiają za tym ważne powody, z tym że obowiązany jest udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch
tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Zarząd może też udzielić akcjonariuszowi
informacji dotyczących spółki na piśmie na wniosek zgłoszony przez akcjonariusza poza Walnym
Zgromadzeniem. Uznaje się, że zarząd udzielił odpowiedzi również w przypadku, gdy odpowiednie informacje są
dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy
i udzielanie im odpowiedzi.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo
spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub
organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie
informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje
udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której
udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować
informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
k) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego oraz imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane
przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz do imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
l)

Prawo żądania odpisów sprawozdań

Zgodnie z art. 395 § 4 KSH odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz
z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich
żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
m) Prawo wglądu i otrzymania odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną,
podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich
miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna
być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
n) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia
Zgodnie z art. 407 § 2 KSH Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
o) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu
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Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną
w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka
komisji.
p) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd
odpisów uchwał
Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania
poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
q) Prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie wyrządzonej spółce szkody
Zgodnie z art. 486 KSH jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie
roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz może wnieść pozew o naprawienie
szkody wyrządzonej spółce.
r)

Prawo żądania udzielenia informacji o pozostawaniu w stosunku zależności lub dominacji

Zgodnie z art. 6 § 4 KSH akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem w tej spółce,
udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej
albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej samej spółce. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby
akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w tej samej spółce, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub
na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone
na piśmie. W razie ustania stosunku zależności powyższe przepisy stosuje się odpowiednio. Obowiązki
wskazane powyżej spoczywają na spółce, która przestała być spółką dominującą.

6.1.3

Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych Emitenta

6.1.3.1 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie
Obowiązek notyfikacji związany z nabyciem znacznego pakietu akcji spółki publicznej
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie każdy kto:
1. osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej albo
2. posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów
w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%,
33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów
– jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, przy czym nie później niż w terminie
4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej,
powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co
najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o Ofercie, obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie,
który osiągnął lub przekroczył określony próg w związku z:
1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
2. nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,
3. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie
zawiera również informacje o:
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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.
Podmioty objęte obowiązkiem notyfikacji
Opisane powyżej obowiązki notyfikacji związane ze znacznymi pakietami akcji uregulowane zostały w Rozdziale
4 Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach
Rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, obowiązki w nim określone spoczywają:
1. również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów
w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami
spółki publicznej;
2. na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie
przez:
a. inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
b. inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten
sam podmiot;
3. również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
a. przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy
o Obrocie,
b. w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz
ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli
papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców
wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu,
c. przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
4. również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
5. również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym
Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów
podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
6. na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach.
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Obowiązki określone w przepisach Rozdziału 4 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku, gdy prawa
głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może
nimi rozporządzać według własnego uznania.
Skutki braku realizacji obowiązku notyfikacji
Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej
będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub
przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło
z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o Ofercie.
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku
głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Ponadto, zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie na każdego kto w szczególności:
1. nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia
z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
2. dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82,
3. nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83,
4. wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw
szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,
5. dopuszcza się czynu określonego powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, przy
czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy
z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki
publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji
Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej
przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu tego
terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.
6.1.3.2 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie
Informacja poufna
Zgodnie z art. 154. ust.1 Ustawy o Obrocie informacją poufną jest określona w sposób precyzyjny informacja
dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku Emitentów instrumentów finansowych, jednego lub
kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana
do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym
dana informacja:
1.

jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły
lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia
dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów
finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych;

2.

mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych,
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wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez
racjonalnie działającego inwestora;
3.

w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów
finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez
inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora
dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych
w punkcie 1 i 2.

Na mocy art. 156 ust. 1 Ustawy o Obrocie każdy kto posiada informację poufną (w rozumieniu art. 154 Ustawy
o Obrocie) nie może wykorzystywać takiej informacji, czyli – w myśl art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie nabywać ani
zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, papierów wartościowych w oparciu o informację poufną będącą
w jego posiadaniu, ani dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, żadnej innej czynności prawnej
powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi papierami wartościowymi, w szczególności jeżeli
papiery te są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego czy
transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu.
Art. 156 ust. 2 Ustawy o Obrocie stanowi, że osoby posiadające informacje poufną nie mogą ujawniać takiej
informacji. Nie mogą też udzielać rekomendacji ani nakłaniać inne osoby na podstawie informacji poufnej do
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.
Stosownie do art. 156 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną
lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz wykorzystywania informacji poufnej
dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na
rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Stosownie do art. 156 ust. 4 pkt 3) Ustawy o Obrocie, wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub
zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną
będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności
prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli
instrumenty te są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od
tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie
obrotu.
Ujawnieniem informacji poufnej jest, zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o Ofercie, przekazywanie, umożliwianie lub
ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej jednego lub kilku
emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych oraz
nabywania albo zbywania instrumentów finansowych.
Okresy zamknięte
Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie okresem zamkniętym jest:
1

okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy
o Obrocie informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w
art.159 ust. 1 Ustawy o Instrumentach Finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4
Ustawy o Instrumentach Finansowych, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;

2

w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości,
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna wymieniona w art.
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156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie
których sporządzany jest dany raport;
3

w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Instrumentach Finansowych nie posiadała dostępu do
danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;

4

w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport.

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie – to
jest: członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy,
biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub
zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta
oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby
trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 159 ust.1a Ustawy o Obrocie osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie nie
mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności,
których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby
trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych
z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.
Obowiązek przekazywania Komisji i Emitentowi informacji o zawartych transakcjach dotyczących akcji
Emitenta przez określone osoby mające dostęp do informacji poufnych
Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych
Emitenta albo będące jego prokurentami, oraz inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego
Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy
prowadzenia działalności gospodarczej (Osoby Zobowiązane) – są obowiązane do przekazywania Komisji oraz
temu Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek,
transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Przez osoby
blisko związane z Osobą Zobowiązaną rozumie się:
1

jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu;

2

dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z Osobą Zobowiązaną z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli;

3

innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez
okres co najmniej roku;
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4

podmioty:
• w których Osoba Zobowiązana lub osoba blisko z nią związana, o której mowa powyżej w pkt 1-3,
wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej
pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz
kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy
prowadzenia działalności gospodarczej, lub
• które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Osobę Zobowiązaną lub osobę blisko z nią
związaną, o której mowa w pkt 1-3 powyżej, lub
• z działalności których Osoba Zobowiązana lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1-3
powyżej, czerpią zyski,
• których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym Osoby Zobowiązanej lub osoby
blisko z nią związanej, o której mowa w pkt 1-3 powyżej.

Podmioty, o których mowa w pkt 4 powyżej, są obowiązane do udostępniania Osobom Zobowiązanym, oraz
osobom blisko związanym z tymi osobami informacji niezbędnych do wykonania obowiązku określonego w art.
160 ust. 1 Ustawy o Obrocie.
Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie,
która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1 a,
Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 200.000,00 zł.
Z kolei na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć, w drodze
decyzji, karę pieniężną w wysokości do 100.000,00 zł na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała
obowiązek zawiadomienia o zawartych transakcjach z art. 160 ust. 1, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu
podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób
który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzenia lub gdy przy zachowaniu
należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji.
6.1.3.3 Ograniczenia dotyczące koncentracji przedsiębiorstw
Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Zamiar koncentracji
Na podstawie art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji przedsiębiorców
podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza
równowartość 50.000.000 euro lub łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro. Obowiązek ten
dotyczy, między innymi, połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia – poprzez
nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek
inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców
przez jednego lub więcej przedsiębiorców, utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, nabycia
przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót
realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
Wyłączenie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji
Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu, między innymi, zamiar
koncentracji: (1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt
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2, tj. przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób, nie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; (2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję
finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji
jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod
warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia, oraz że: (a) instytucja ta nie wykonuje
praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub (b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu
przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; (3)
polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności,
pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich
sprzedaży; (4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego; (5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Podmioty zobowiązane do zgłoszenia zamiaru koncentracji
Stosownie do art. 94 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
(1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1; (2) przedsiębiorca
przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2; (3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3; (4)
przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2
pkt 4; (5) w przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej
dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
Uprawnienie Prezesa UOKiK
Zgodnie z art. 97 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez
Prezesa UOKiK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Na podstawie art. 98
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie stanowi naruszenia tego obowiązku, realizacja publicznej
oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi UOKiK w trybie art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu, wynikającego z nabytych akcji lub czyni
to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej
szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.
Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego
w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten m.in. dokonał koncentracji
bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK.
Na podstawie art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć
na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za
każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2
i 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, postanowień wydanych na podstawie art. 105g ust. 1
powyższej ustawy lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji; karę pieniężną nakłada się, licząc
od daty wskazanej w decyzji.
Stosownie do art. 108 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może, w drodze
decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego
przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba
ta umyślnie albo nieumyślnie: (1) nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; (2) nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13
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Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; (3) nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych lub
wprowadzających w błąd informacji, żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 50 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorców
Źródłem wymogów w zakresie kontroli koncentracji, mających wpływ na obrót akcjami jest również
Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorców (zwane dalej Rozporządzeniem). Rozporządzenie to odnosi się do wszystkich koncentracji
o wymiarze wspólnotowym.
Rozporządzenie w art. 1 stanowi, iż koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących
przypadkach:
1. gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
5 mld euro, oraz
2. gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro,
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:
1. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
2 500 mln euro, w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
2. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln euro, oraz łączny obrót
przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Zgodnie art. 4 Rozporządzenia koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich
ostatecznym dokonaniem, a po:
1. zawarciu umowy;
2. ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia, lub
3. nabyciu kontrolnego pakietu akcji.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie koncentracji.
Koncentracje są oceniane celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem. Dokonując tej
oceny Komisja uwzględnia:
1. potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej koncentracji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, między
innymi, struktury wszystkich danych rynków oraz konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych
we Wspólnocie lub poza nią;
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2. pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz siłę ekonomiczną i finansową, możliwości
dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub
inne bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy
konsumentów pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod
warunkiem, że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.

6.1.4

Przewidziane świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na nabywcy
instrumentów finansowych

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nabywcy akcji nie są zobowiązani do żadnych dodatkowych
świadczeń na rzecz Emitenta.

6.1.5

Przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez nabywcę lub
zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

W opinii Zarządu Spółki i zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego, nabywca lub zbywca instrumentów finansowych nie jest zobligowany do przekazania
jakichkolwiek zawiadomień lub uzyskania zezwoleń.

7

Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego
Doradcy, oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań
finansowych Emitenta

7.1 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta
Zarząd Emitenta
Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Emitenta składa się od jednego do trzech członków w tym Prezesa Zarządu.
Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, uchwałą podjętą w sposób wskazany
w § 15.6 statutu Spółki. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany lub zawieszony w czynnościach
przez Walne Zgromadzenie.
Obecnie Zarząd Emitenta składa się z jednej osoby. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Wspólna kadencja Zarządu Emitenta trwa 5 lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na kolejne
kadencje Zarządu. Zarząd lub jego członkowie mogą zostać odwołani także przed upływem kadencji. Kadencja
obecnego Zarządu Emitenta upływa 31 sierpnia 2016 roku.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jedynym Członkiem Zarządu Emitenta jest Pan Zbigniew
Cholewicki pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Emitenta
Rada Nadzorcza składa się od pięciu do sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie Spółki. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Rada Nadzorcza Emitenta składała się z 6 (sześciu) członków,
w składzie:
•

Rafał Bauer – Przewodniczący Rady Nadzorczej – powołany do Rady Nadzorczej na mocy uchwały
przekształceniowej z dnia 31 sierpnia 2011 roku. Powołanie rozpoczęło bieg pięcioletniej wspólnej
kadencji Rady Nadzorczej, która kończy bieg w dniu 31 sierpnia 2016 roku;
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•

Maciej Zientara – Członek Rady Nadzorczej – powołany do Rady Nadzorczej na mocy uchwały
przekształceniowej z dnia 31 sierpnia 2011 roku. Powołanie rozpoczęło bieg pięcioletniej wspólnej
kadencji Rady Nadzorczej, która kończy bieg w dniu 31 sierpnia 2016 roku;

•

Marek Światopełk-Mirski – Członek Rady Nadzorczej – powołany do Rady Nadzorczej na mocy uchwały
przekształceniowej z dnia 31 sierpnia 2011 roku. Powołanie rozpoczęło bieg pięcioletniej wspólnej
kadencji Rady Nadzorczej, która kończy bieg w dniu 31 sierpnia 2016 roku;

•

Mariusz Omieciński – Członek Rady Nadzorczej – powołany do Rady Nadzorczej na mocy uchwały
przekształceniowej z dnia 31 sierpnia 2011 roku. Powołanie rozpoczęło bieg pięcioletniej wspólnej
kadencji Rady Nadzorczej, która kończy bieg w dniu 31 sierpnia 2016 roku;

•

Przemysław Capiga – Członek Rady Nadzorczej – powołany do Rady Nadzorczej na mocy uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 sierpnia 2013 roku. Członek Rady
Nadzorczej został powołany w trakcie wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej, która kończy
bieg w dniu 31 sierpnia 2016 roku;

•

Piotr Janczewski – Członek Rady Nadzorczej – powołany do Rady Nadzorczej na mocy uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 sierpnia 2013 roku. Członek Rady
Nadzorczej został powołany w trakcie wspólnej, pięcioletniej kadencji Rady Nadzorczej, która kończy
bieg w dniu 31 sierpnia 2016 roku.

7.2 Autoryzowany Doradca
Funkcję autoryzowanego doradcy Emitenta na rynku NewConnect pełni Noble Securities S.A. z siedzibą
w Krakowie.
Tabela. Dane Autoryzowanego Doradcy Spółki
Nazwa (Firma):
Siedziba:
Adres:
Numer KRS:
Telefon:
Telefon/faks:
E-mail:
Strona internetowa:

Noble Securities S.A.
Kraków
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
0000018651
+48 12 422 31 00
+48 23 411 17 66
biuro@noblesecurities.pl
www.noblesecurities.pl

Źródło: Noble Securities

7.3 Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych emitenta
Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31
grudnia 2011 r., była spółka WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B,
wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR pod
numerem ewidencyjnym 3685.
Biegłym Rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego Spółki była Pani Klaudia Hałas – biegły
rewident numer ewidencyjny 10439.
Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31
grudnia 2012 r., była spółka PWB sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 56/12, wpisana na listę
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podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR pod numerem
ewidencyjnym 3664.
Biegłym Rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego Spółki była Pani Ksymena JazyKozłowska – biegły rewident numer ewidencyjny 10794.

8

Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta,
mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem
istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku
do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby,
przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym
i ogólnej liczbie głosów

Spółka posiada pięciu głównych akcjonariuszy:
I.

spółka prawa polskiego pod firmą Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019468 – będąca
funduszem inwestycyjnym posiadająca 38,01% akcji w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

II.

Altus TFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290831 – będąca towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
które posiadają łącznie 23,63% akcji w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, z czego:
a) 14,63% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki należy do Progress Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego wszystkie certyfikaty inwestycyjne należą
do Black Lion Fund S.A. z siedzibą w Warszawie,
b) 9,00% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki należy do innych funduszy,
aktywnie zarządzanych przez Altus TFI S.A.

III.

spółka prawa Republiki Cypru pod firmą Kodotianus Limited z siedzibą w Limassol (Republika Cypru),
wpisana do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE2752393 – będąca spółką kapitałową
podwyższonego ryzyka inwestująca kapitał własny w inne przedsiębiorstwa, posiadającą 11,21% akcji
w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

IV.

BPH TFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002970 – będąca towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
które posiadają łącznie 9,50% akcji w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki,

V.

Allianz Absolute Return FIZ z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych
prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 669 posiadający 5,15% akcji
w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Grupę Kapitałową Emitenta tworzą:
•

Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (spółka dominująca);

•

Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Czarnkowie (spółka zależna), Emitent posiada 100% akcji Browaru
Czarnków S.A.;
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•

Browar Konstancin sp. z o.o. z siedzibą w Oborach (spółka zależna), Emitent posiada 100% udziałów
w kapitale zakładowym Browaru Konstancin Sp. z o.o.

•

Fulmar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna), Emitent posiada 100% udziałów w kapitale
zakładowym Fulmar sp. z o.o.

•

Fulmar sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna), Emitent posiada bezpośrednio 87%
akcji oraz pośrednio (poprzez spółkę Browar Konstancin sp. z o.o.) 13% akcji Fulmar sp. z o.o. S.K.A.

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne Emitenta

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy:
a)

emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,

Nie występują.
b)

emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta
a znaczącymi akcjonariuszami lub udziałowcami emitenta,

Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Mariusz Omieciński pełni jednocześnie funkcję członka Zarządu spółki
Black Lion Fund S.A.
Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Maciej Zientara pełni jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej spółki Black Lion Fund S.A.
Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Piotr Janczewski pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej
spółki Black Lion Fund S.A.
Prezes Zarządu Emitenta Pan Zbigniew Cholewicki jest Dyrektorem w spółce Kodotianus Limited.
c)

emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz
znaczącymi akcjonariuszami lub udziałowcami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych),

Nie występują.

10 Czynniki ryzyka
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w przedmiocie zainwestowania kapitału w instrumenty finansowe
Emitenta, inwestorzy powinni uważnie przeanalizować i rozważyć przedstawione poniżej czynniki ryzyka oraz
pozostałe informacje zawarte w dokumencie. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie
powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta elementami, które
powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, a kolejność, w jakiej zostały przedstawione, nie jest
i nie powinna być postrzegana jako wskazówka co do istotności i poziomu prawdopodobieństwa ziszczenia się
danego czynnika. Ponadto inwestor winien być świadomy, że ze względu na złożoność i zmienność warunków
działalności gospodarczej również inne, nie ujęte w niniejszym dokumencie, czynniki mogą wpływać na
działalność Spółki. Inwestor powinien być świadomy, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki
może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub
całości zainwestowanego kapitału.
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10.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta
10.1.1 Ryzyko personalne
Najważniejszym kapitałem, jaki Emitent zgromadził są ludzie, na każdym szczeblu hierarchii organizacyjnej.
Ludzie wnoszą do firmy pomysły, kreują jej wizerunek, pracują na jej wyniki. Prezes Zarządu Spółki to wieloletni
praktyk rynkowy, zarządzający wieloma firmami, w tym dużymi przedsiębiorstwami, jak i budujący różnego
rodzaju struktury od podstaw. Od lat związany jest z branżą piwowarską i ma na swoim koncie szereg sukcesów
biznesowych. Tworząc Browar Gontyniec do współpracy zaprosił także najlepszych specjalistów wnoszących
swoją wiedzę z różnych dziedzin aktywności gospodarczej. Zgromadzenie tak wysokiej wartości w postaci
pracowników rodzi możliwość wystąpienia ryzyka personalnego, w tym szczególnie ryzyko odejścia członków
kadry zarządzającej oraz pozostałych kluczowych pracowników. Niezdolność do zatrzymania tych osób lub
zatrudnienia odpowiednich zastępców, mogłaby zahamować rozwój firmy i przełożyć się na sytuację finansową
Emitenta. Spółka stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez stosowane programy premiowe oraz
motywacyjne, odpowiednio dla kadry zarządzającej oraz pozostałych kluczowych pracowników. Ważny jest fakt,
iż obecny Członek Zarządu jest jednocześnie głównym założycielem Spółki i kreatorem wszelkich jej działań.
Także kluczowi pracownicy związani są z firmą od jej powstania, pracowali wspólnie na jej obecną pozycję
rynkową i silnie identyfikują się z firmą.
Jednocześnie wraz z uruchomieniem w Browarze Gontyniec własnej produkcji zaistnieje konieczność
zatrudnienia dodatkowych pracowników. Może pojawić się wówczas ryzyko złego dopasowania kadrowego, co
przełożyłoby się na przedłużenie czasu rekrutacji kolejnych pracowników i problemy w realizacji produkcji.
Jednak we władaniu Emitenta znajduje się w pełni zorganizowana struktura, jaką tworzą pracownicy Browaru
Czarnków, produkującego piwo od stuleci, co z jednej strony, pozwoli na eliminację błędów tworzenia
niepotrzebnych stanowisk, z drugiej, umożliwi wykorzystanie fachowej wiedzy dotychczasowych pracowników.
Ponadto, planując inwestycję polegającą na podwojeniu własnych mocy produkcyjnych, Emitent skupił uwagę na
rozwiązaniach nowoczesnych. Jedną z wielu zalet takich technologii jest bardzo prosta, wręcz intuicyjna obsługa.
Wobec czego, nie będzie konieczności zatrudniania wysoko wykwalifikowanych czy doświadczonych
pracowników do bezpośredniej produkcji piwa.

10.1.2 Ryzyko związanie z opóźnieniami w dostawie produktów i utratą kluczowych odbiorców
Emitent zasadniczo dystrybuuje swoje produkty do największych sieci handlowych w Polsce. Taki model
biznesowy gwarantuje Spółce systematyczne, wysokonakładowe odbiory piwa. Z drugiej jednak strony wymaga
od Spółki stałego nadzoru nad właściwą i terminową dostawą produktów. Umowy, które podpisuje spółka
zawierają kary umowne za wadliwe wykonanie postanowień kontraktu. Ewentualne poniesienie kosztów zapłaty
kary umownej wpłynęłoby niekorzystnie na wyniki finansowe Spółki. Dalszym skutkiem niewywiązywania się
z umowy mogłaby być także utrata kluczowego odbiorcy i tym samym pogłębienie się konsekwencji finansowych
po stronie Emitenta. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka, Spółka zatrudnia wykwalifikowanych
pracowników, odpowiedzialnych za relacje z odbiorcami oraz właściwą realizację poszczególnych umów.
Aktywność ich skupiona jest przede wszystkim na zagwarantowaniu rzetelnej, terminowej realizacji zleceń.

10.1.3 Ryzyko związane z relacjami z dostawcami
Głównymi dostawcami Grupy Gontyniec są producenci słodu, chmielu oraz opakowań szklanych, tekturowych
i plastikowych. Emitent korzysta także z usług zakładów poligraficznych. Spółka ma podpisane stałe umowy ze
wszystkimi kluczowymi dostawcami. Większość dostaw realizowanych jest przed sezonem. Tym samym Emitent
zapewnia sobie bezpieczeństwo produkcji. Warto dodać, iż rynek dostarczanych do produkcji surowców jest
konkurencyjny. Emitent może zaopatrywać się w kraju, jak i za granicą. To samo dotyczy dostawców opakowań.
Nie można jednak w pełni wykluczyć sytuacji nagłego rozwiązania umowy, zmiany w jej kategoriach lub
opóźnienia wykonania zobowiązania, co może mieć negatywny wpływ na działanie firmy w krótkim okresie czasu.
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10.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi
działalność
10.2.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce
Działalność Emitenta uzależniona jest od szeregu czynników makroekonomicznych występujących w naszym
kraju. Należą do nich przede wszystkim: tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, zamożności
konsumentów, itp. Szczególne znaczenie dla Emitenta ma koniunktura branży, w której funkcjonuje.
Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany na polskim rynku piwa. Jak wskazują dane Związku Pracodawców
Przemysłu Piwowarskiego, po latach wzrostów, trudnym okazał się rok 2009, w którym zanotowano blisko 11%
(3,5 mln hl) spadek w ilości sprzedanego piwa (do poziomu 32,2 mln hl). Przyczyną tak dużej straty było przede
wszystkim podniesienie akcyzy na piwo o 13,6%, co przełożyło się na wzrost ceny 0,5 litra piwa średnio o 7-8
groszy. W roku 2010 sprzedaż wzrosła do poziomu ponad 34 mln hl, szczególnie dzięki ciepłemu lipcowi. W roku
2011 sprzedaż piwa wzrosła do poziomu 37 mln hl, wskutek cieplejszej niż zazwyczaj jesieni. Zgodnie z danymi
podanymi przez związek Browarów Polskich sprzedaż piwa w 2012 roku osiągnęła poziom około 37,9 mln hl.
Mali producenci piwa, do których należy Emitent odnotowują stały wzrost wolumenu sprzedaży. Jednocześnie
wszelkie prognozy rynkowe wskazują, iż rynek ten z obecnych 7%, w ciągu najbliższych kilku lat osiągnie ok.
10% udział w całkowitym rynku piwa w Polsce.
Pozytywnym w tym aspekcie jest także fakt, iż Polska, jako jeden z nielicznych krajów, w relatywnie niedużym
stopniu odczuła negatywne skutki kryzysu na światowych rynkach finansowych, ciągle utrzymując dodatni wzrost
PKB. Emitent nie może jednak jednoznacznie wykluczyć ryzyka ograniczenia sprzedaży w przyszłości,
spowodowanego osłabieniem koniunktury gospodarczej kraju lub też branży, w której prowadzi działalność.

10.2.2 Ryzyko związane ze zmianami w regulacjach prawnych
Otoczenie prawne w Polsce zmienia się bardzo dynamicznie. Dotyczy to w szczególności uregulowań
i interpretacji przepisów podatkowych, regulacji dotyczących działalności rynków kapitałowych oraz prowadzenia
działalności gospodarczej. Taka sytuacja ma miejsce od czasu przemian gospodarczych ostatniego stulecia.
Brak jednolitego, precyzyjnego prawa, częste zmiany czy rozbieżność interpretacji prowadzą do szeregu
niepewności. Fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i związany z tym obowiązek implementowania do
systemu prawnego przepisów unijnych, dodatkowo spotęgował problemy przedsiębiorców związane z właściwym
stosowaniem prawa. Obecnie nadal wiele regulacji jest wdrażanych i trwają okresy przejściowe pozwalające na
dostosowanie się do nich. Nie można jednak wykluczyć, że wobec zaistniałych, jak i mogących nastąpić
w przyszłości zmian nie tylko w prawie podatkowym, ale również w przepisach kodeksu spółek handlowych, czy
prawa pracy wystąpią istotne trudności w interpretacji oraz niepewność, co do skutków wielu działań i decyzji. W
konsekwencji może to mieć negatywny wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe lub też skalę, czy
zakres prowadzonej przez Emitenta działalności. Zmienność polskiego prawa niezwykle utrudnia prowadzenie
działalności i naraża Spółkę na określone konsekwencje, dlatego Emitent jest zmuszony do nieustannego
śledzenia wszystkich zmian zachodzących w regulacjach prawnych. Szczególne znaczenie dla działalności
Spółki może mieć niesprzyjająca polityka podatkowa państwa. Podatki stanowią znaczną część ceny piwa
dlatego też ewentualne podniesienie stawek podatku VAT, czy akcyzy na piwo generuje podwyżki cen, co może
z kolei znacznie osłabić popyt na ten alkohol. W opinii Zarządu Emitenta, stawka podatku akcyzowego w Polsce
jest już na bardzo wysokim poziomie - w większości krajów unijnych podatek ten jest dwukrotnie niższy.
Ewentualna podwyżka akcyzy mogłaby stanowić barierę dla rozwoju branży piwnej, a także wpłynąć na obniżenie
sprzedaży produktów Emitenta. Innym elementem polityki państwa negatywnie wpływającym na osiągane przez
Spółkę przychody mogą być finansowane ze środków publicznych kampanie społeczne chroniące przed
nadmiernym spożywaniem alkoholu, czy też regulacje odnoszące się do sprzedaży napojów alkoholowych
(koncesje).
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10.2.3 Ryzyko związane z konkurencją
Na rynku piwowarskim w Polsce dominują trzy największe grupy: Kompania Piwowarska (SAB Miller), Grupa
Żywiec (Heineken) oraz Okocim (Carlsberg Polska). W chwili obecnej kontrolują oni około 90% rynku piwa
w Polsce (dane ZPPP). Jednocześnie na rynku funkcjonują średnie browary przemysłowe nastawione na
najniższy segment rynku, często produkujące wyłącznie marki zlecone dla sieci handlowych. Wreszcie trzecią
grupę stanowią małe, regionalne browary, do których należy Emitent. W ślad za tym podziałem na rynku znaleźć
można szereg konkurencyjnych marek piwa, różniących się opakowaniem, smakiem, zawartością alkoholu
i ekstraktów. Do największych konkurentów Emitenta należy zaliczyć takie browary jak: Ciechan, Witnica,
Kormoran oraz Gościszewo. Duża liczba konkurentów w niewielkim tylko stopniu oddziałuje na obecną
działalność Emitenta. Aktualne realia rynkowe oraz prognozy na najbliższe lata są optymistyczne dla
przedstawicieli małych browarów, co bezpośrednio związane jest ze zmieniającymi się tendencjami
i preferencjami klientów. Można dostrzec, że Polacy po latach fascynacji globalnymi markami, zaczynają
poszukiwać nowości i naturalnych produktów. W efekcie duże koncerny z roku na rok tracą, na korzyść małych
browarów. Dziesięć procent od milionów hektolitrów, które utraciły duże browary, stanowią olbrzymie ilości do
zagospodarowania przez małe browary, dlatego też w chwili obecnej ci najmniejsi reprezentanci rynku bardziej
koncentrują swoje działania na wykorzystaniu sprzyjającej koniunktury, aniżeli na bezpośredniej walce
z konkurencją.
Pomimo panującej obecnie prosperity na rynku browarów regionalnych, Emitent skupia swoją aktywność na
konsekwentnym budowaniu stabilnej pozycji na rynku: zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, na czele
z kadrą zarządzającą, nieustannie kontroluje jakość oferowanych produktów, poszerza grupę stałych odbiorców,
poszerza oferowany asortyment, inwestuje w nowoczesną technologię do produkcji piwa, podwajając tym samym
własne moce produkcyjne, wytwarza produkty wyjątkowe, według tradycyjnej receptury.

10.2.4 Ryzyko istotnej zmiany sytuacji finansowej konsumentów
Poprawa sytuacji finansowej Polaków przekłada się na częstszy wybór przez nich alkoholi droższych - lepszych
jakościowo, które łączą się z poczuciem prestiżu. Polacy coraz chętniej eksperymentują, są otwarci na piwne
podróże i odkrywanie oryginalnych smaków, z pominięciem wysokości ceny. Połączone jest to z lepszą edukacją
na temat zdrowych, naturalnych produktów oraz łatwiejszym dostępem do nich. Jednak zmiany w ogólnej sytuacji
gospodarczej, mogą mieć negatywny wpływ na wydatki konsumentów i przychody Spółki. W efekcie konsumenci
mogą zmniejszyć kwoty, które przeznaczają na spożycie piwa, a to doprowadzić może do zmniejszenia
przychodów Emitenta.

10.2.5 Ryzyko wzrostu kosztów surowców, opakowań i energii
Bezpośrednio na cenę sprzedawanego piwa, poza podatkami, składa się cena pozyskania surowców, opakowań,
energii. W ostatnim okresie mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem cen wszystkich tych czynników.
Bezpośrednio przekłada się to na wzrost ceny oferowanego piwa, a to w przyszłości może prowadzić do
zmniejszenia popytu na produkty Emitenta. Dotychczasowo jednak w działalności Spółki nie zauważono
bezpośredniej korelacji pomiędzy podwyżką ceny piwa, a zmianą popytu. Od kilku lat, zauważalny jest wzrost
zainteresowania piwami regionalnymi w naszym kraju. Piwa niepasteryzowane, niszowe, z reguły droższe,
odnotowują stałe wzrosty sprzedaży. Uzasadnieniem jest fakt, iż klienci poszukujący takich gatunków są
zasadniczo mniej czuli na podwyżki - szukają konkretnego smaku i jakości, nie zwracając tak wielkiej uwagi na
cenę.
Emitent nie może jednak wykluczyć sytuacji, iż w związku z podwyżką cen swoich produktów, pokierowaną
podwyżką cen surowców, opakowań i energii odnotowany zostanie gorszy wynik finansowy Spółki.

10.2.6 Ryzyko wahań kursów walutowych
Spółka realizuje zakupy surowców i materiałów do produkcji piwa na rynkach zagranicznych, płacąc za
transakcje w walutach obcych. Tym samym w swojej działalności Emitent ponosi pewne ryzyko wahań
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kursowych. Jednak rynek dostawców jest silnie konkurencyjny i w przypadku wystąpienia zbyt wysokich kosztów
zmian kursowych Emitent może skorzystać z oferty kontrahentów krajowych.

10.2.7 Ryzyko sezonowości
Piwo jest produktem, który wykazuje dość dużą sezonowość. Zdecydowanie najlepiej sprzedaje się w miesiącach
letnich, a także bezpośrednio przed i po sezonie. Trudno jednocześnie wyznaczyć konkretną datę rozpoczęcia
i zakończenia sezonu na piwo. Sezonowość wiąże się z ograniczeniem produkcji, a co za tym idzie ze
zmniejszoną sprzedażą i mniejszym zyskiem. Nie można także wykluczyć, że sezon spożycia piwa będzie się
skracał ze względu na panujące warunki atmosferyczne.
Wahania między sezonem letnim i zimowym są charakterystyczne dla branży browarniczej. Emitent stara się
ograniczać ryzyko sezonowości poprzez krótkie serie nowych produktów sprzedawanych w atrakcyjnym
opakowaniu. Przykładem tego typu aktywności są piwa produkowane poza sezonem: Piwo Grudniowe oraz Piwo
Marcowe.

10.2.8 Ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi
Każdy podmiot gospodarczy działający na rynku narażony jest na różne zdarzenia o charakterze losowym.
Spółka nie może wykluczyć wystąpienia takich zdarzeń jak: awarie technologiczne, pożar czy kradzież.
Wystąpienie tych sytuacji spowodować może czasowe przerwanie produkcji lub obniżenie jej jakości.
W konsekwencji mógłby nastąpić spadek wpływów finansowych Spółki.
Emitent podejmuje wszelkie starania, które minimalizują negatywne skutki ewentualnych zdarzeń losowych.
Przeprowadzane są systematyczne przeglądy techniczne i konieczne naprawy posiadanego majątku w Browarze
Czarnków. Jednocześnie inwestycja w Browarze Gontyniec ukierunkowana jest na rozwiązania zapewniające
bezpieczeństwo produkcji na każdym jej etapie. Nowopowstały budynek zaprojektowany jest z myślą
o zapewnieniu najwyższych standardów budowlanych. Obligatoryjnie dokonywane będą przeglądy i serwisy
producenckie, zapobiegające nieprzewidzianym przestojom w pracy. Całodobowo prowadzony będzie monitoring
browaru. Dodatkowo Emitent zawiera odpowiednie umowy ubezpieczeniowe.

10.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym
10.3.1 Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub
naruszenia interesów inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu (tj. GPW), na
żądanie KNF, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zaistnienie powyższej sytuacji generuje ryzyko ograniczenia płynności obrotu akcjami Emitenta w ASO.

10.3.2 Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi
zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu
obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, firma
inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu (tj. GPW), na żądanie KNF, wyklucza te instrumenty
finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
Zaistnienie powyższej sytuacji generuje ryzyko ograniczenia płynności obrotu akcjami Emitenta w ASO.

10.3.3 Ryzyko wstrzymania obrotu akcjami
Niezależnie od ryzyk opisanych w punktach 2.4.2, 2.4.3, zgodnie z §11 Regulaminu ASO:
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1. Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2 Regulaminu ASO:
1) na wniosek emitenta,
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
2. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi
na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Ponadto, niezależnie od ryzyk opisanych w punktach 2.4.2, 2.4.3, zgodnie z §12 Regulaminu ASO:
1. 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) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
2. 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.
3. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator ASO może zawiesić
obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia §
11 ust. 1 Regulaminu ASO.
4. Zgodnie z § 13 Regulaminu ASO, informacje o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finansowych
z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora ASO.
Zaistnienie powyższej sytuacji generuje ryzyko ograniczenia płynności obrotu akcjami Emitenta w ASO.

10.3.4 Ryzyko niskiej płynności akcji w ASO
Akcje Emitenta od dnia 4 lipca 2012 roku są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
organizowanym przez GPW. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie charakteryzował się małą
płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie, co może
powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a czasami nawet brak
możliwości sprzedaży akcji.
Inwestorzy nabywający instrumenty finansowe Emitenta, w każdej sytuacji powinni brać pod uwagę ryzyko niskiej
płynności obrotu, które może wystąpić w przypadku małej liczby zleceń kupna i sprzedaży instrumentów
finansowych składanych na danej sesji oraz rozbieżnych limitów cenowych zleceń strony popytowej i podażowej.
Niska płynność decydować może o przejściowej lub stałej niemożności dokonania transakcji na rynku
NewConnect według satysfakcjonującej Inwestorów ceny i w oczekiwanym przez nich czasie.
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10.3.5 Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF
Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na emitenta za niewykonywanie obowiązków
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy
o Obrocie. Zgodnie art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy emitent nie będzie wykonywał lub będzie
wykonywał nienależycie obowiązki wynikające z Ustawy o Ofercie, Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć
decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, akcji z obrotu na rynku regulowanym, albo nałożyć,
biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do
wysokości 1.000.000 zł albo zastosować obie sankcje łącznie. Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie
w przypadkach, gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157,art.
158 lub art. 160 tej ustawy, w tym w szczególności wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust.
5 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z
obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1.000.000 zł albo wydać decyzję o
wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym
nakładając jednocześnie karę pieniężną, o której mowa powyżej.

10.3.6 Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje Emitenta oraz przyszłym kursem akcji
W odniesieniu do nabywania akcji Emitenta na rynku NewConnect należy wskazać, że ryzyko bezpośredniego
inwestowania w papiery wartościowe na rynku kapitałowym jest znacznie większe od ryzyka związanego
z inwestycjami w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego
wzrostu lub zrównoważonych, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji, zarówno
w krótkim, jak i długim terminie.
Nie sposób udzielić żadnych gwarancji, co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect. Kurs rynkowy akcji Spółki może podlegać znaczącym wahaniom
w związku z licznymi czynnikami, które nie są uzależnione od sytuacji finansowej Emitenta. Nie można wobec
tego zapewnić, że inwestor posiadający akcje Emitenta będzie mógł je zbyć w wybranym przez siebie czasie,
uzyskując korzystną cenę. Inwestorzy powinni mieć świadomość ryzyka związanego z płynnością walorów
podlegających obrotowi w alternatywnym systemie, co może mieć duże znaczenie w przypadku chęci kupna lub
sprzedaży znacznych pakietów akcji. Nie można także wykluczyć ryzyka poniesienia straty w wyniku
niekorzystnych zmian cen papierów wartościowych i ich sprzedaży po cenie niższej, niż wyniosła cena ich
zakupu.

11 Zwięzłe przedstawienie historii emitenta, działalności prowadzonej
przez Emitenta oraz akcjonariuszy emitenta posiadających co
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
11.1 Historia Emitenta
Poprzednikiem prawnym Emitenta jest Spółka Browar Gontyniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Została ona utworzona dnia 10 lutego 2010 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 24 lutego 2010 roku pod nr KRS 0000349708.
Browar Gontyniec jest przykładem przedsiębiorstwa, które w bardzo krótkim czasie przekształciło się
z niewielkiej, kilkuosobowej firmy w znanego na rynku producenta i sprzedawcę piwa. Właściwe decyzje
biznesowe, doświadczenie i znajomość branży twórców Browaru Gontyniec zaowocowały opracowaniem pełnej
koncepcji produktu, wdrożeniem go do produkcji zleconej oraz rozpropagowaniem, początkowo na rynku
lokalnym, a docelowo w całym kraju, wskutek podpisanych umów sprzedaży z sieciami handlowymi. W efekcie
do rąk konsumentów trafiło piwo Gniewosz, które z miesiąca na miesiąc poszerzało grupę swoich zwolenników
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i odnotowywało wzrost sprzedaży. W międzyczasie Spółka rozpoczęła budowę własnego, nowoczesnego na
skalę naszego kraju browaru w Kamionce koło Chodzieży. Jednocześnie, Emitent pozyskał inwestora
strategicznego, Black Lion Fund S.A. Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju tej młodej Spółki było nabycie
Browaru Czarnków. Spółka stała się właścicielem browaru, który uznawany jest za dziedzictwo kulturowe regionu
czarnkowskiego i okolicznych powiatów, wraz z jego największą wartością a więc pracującymi tam ludźmi
o bogatym doświadczeniu w zakresie browarnictwa i warzenia piwa. W rękach Emitenta znalazło się cenione
w całym kraju, a w szczególności w regionie północnej Wielkopolski piwo Noteckie, które wpisane jest na listę
produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Obecnie Browar Gontyniec S.A. to spółka kultywująca tradycję warzenia piwa naturalnymi sposobami, stawiająca
na najwyższą jakość produkowanego trunku, dysponująca znakomitą ekipą fachowców, na wszystkich
szczeblach struktury organizacyjnej, na czele z Zarządem Spółki. Emitent konsekwentnie buduje swoją markę
i utrzymuje wizerunek browaru regionalnego, sukcesywnie poszerzając grupę zadowolonych odbiorców.
Zamierzeniem strategicznym Spółki jest permanentne zwiększanie wolumenu sprzedaży produktów. W 2012 roku
Spółka osiągnęła 22 785 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży. Wynik ten był o około 4 360 tys. zł wyższy od
osiągniętego przez Spółkę w roku 2011.

Najważniejsze etapy w rozwoju Spółki:
1. Zakup przez Browar Gontyniec, w wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 23 grudnia 2010 roku,
Browaru Czarnków. Ze względu na specyfikę Agencji Nieruchomości Rolnych sprzedaż miała formę
sprzedaży nieruchomości, która odbyła się 9 marca 2011 roku, ponadto zakupione zostało także prawo
do używania marki Noteckie i nazwy browaru.
2. Dnia 8 marca 2011 roku, Black Lion Fund stał się jednym z udziałowców Browaru Gontyniec nabywając
50% udziałów w kapitale zakładowym poprzez objęcie 100 nowo utworzonych udziałów. Następnie
w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w maju 2011 roku, pakiet funduszu wzrósł do 70,4%.
3. Rozpoczęcie budowy Browaru Gontyniec:
a) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w dniu 28 lipca 2010 roku,
b) symboliczne wbicie pierwszej łopaty na budowie odbyło się 27 sierpnia 2010 roku,
c) geodezyjne wytyczenie granic budowanych obiektów odbyło się w dniu 30 sierpnia 2010 roku.
4. Przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną dokonane zostało na mocy
uchwały w sprawie przekształcenia spółki Browar Gontyniec Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, podjętej w dniu
31 sierpnia 2011 roku. Przekształcenie to zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 września 2011 roku.
5. Przeniesienie, w dniu 2 grudnia 2011 roku, części akcji do Progress FIZAN (45,7% udziału w Spółce).
6. Debiut, w dniu 4 lipca 2012 roku, akcji spółki Browar Gontyniec SA na rynku NewConnect.
7. Nabycie w dniu 23 kwietnia 2013 r. 25 400 (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) udziałów stanowiących
100% kapitału zakładowego spółki pod firmą Browar Konstancin Sp. z o.o. z siedzibą w Oborach.

11.2 Przedmiot działalności Emitenta
Emitent od początku swojego istnienia działa na polskim rynku piwowarskim.
Podstawowy przedmiot działalności Emitenta (według PKD) to:
11.05.Z, Produkcja piwa,
46.34.A, Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.
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Na dzień sporządzenia Propozycji Objęcia własność Emitenta stanowią 3 browary: Gontyniec, Czarnków oraz
Konstancin.
Spółka reprezentuje grupę regionalnych browarów. W ofercie Spółki znajdują się wyjątkowe, warzone według
tradycyjnej receptury, piwa o uznanej marce – Noteckie (Browar Czarnków) i Gniewosz (Browar Gontyniec). Obie
marki są aktualnie pozycjonowane w segmencie Premium oraz Super Premium.
W dniu 23 kwietnia 2013 r. Browar Gontyniec stał się właścicielem Browaru Konstancin Sp. z o.o. Browar
Konstancin produkuje 3 rodzaje piw, których nie ma w swojej ofercie Browar Gontyniec, a które stanowią
uzupełnienie portfela produktów. Browar Konstancin produkuje piwo pszeniczne, żytnie oraz dębowe.
Emitent szacuje, że połączone łączne moce sprzedażowe trzech ww. browarów, po przeprowadzeniu
modernizacji linii produkcyjnej w Browarze Konstancin, będą wynosiły ok. 55 tys. hl.

11.2.1 Browar Gontyniec
Browar Gontyniec zlokalizowany jest w miejscowości
Kamionka koło Chodzieży. Rozpoczął działalność
w kwietniu 2010 roku. Browar Gontyniec jest właścicielem
marki piwa: GNIEWOSZ. Aktualnie browar ten nie
posiada własnych aktywów produkcyjnych - podzleca
produkcję i rozlew piwa w innych browarach. Na dzień
sporządzenia niniejszego dokumentu budowa zakładu
produkcyjnego Browaru Gontyniec została zakończona.
Do rozpoczęcia produkcji konieczne jest zainstalowanie w
zakładzie linii produkcyjnej.

11.2.2 Browar Czarnków
Browar Czarnków uznany jest za dziedzictwo kulturowe regionu czarnkowskiego i okolicznych powiatów. Wielką
wartością są pracujący tam ludzie o bogatym doświadczeniu w zakresie browarnictwa i warzenia piwa.

Browar Czarnków zlokalizowany jest w miejscowości
Czarnków (25 km od Kamionki). Browar Czarnków jest
właścicielem marki piwa: NOTECKIE i posiada moce
produkcyjne w ilości około 35 tys. hl (bez zmian
w organizacji procesu produkcji). Browar Czarnków
posiada Certyfikat ISO 22000:2005 nadany przez TUV
Rheinland Polska Sp. z o.o.

Historia Browaru Czarnków
Tradycja produkcji piwa w Czarnkowie sięga XVI wieku. W 1532 roku w okolicach zamku, gdzie obecnie znajduje
się browar, znajdowały się dwa browary warzące piwo dla zamku i mieszczan. Przez stulecia wielokrotnie ulegały
zmianie kształt i przeznaczenie Czarnkowskiego Zamku. W latach 1865-1881 nosił nazwę Brauerei Streich.
W 1893 roku zakład nabył Heinrich Koeppe, który dokonał jego gruntownej przebudowy i rozbudowy, a także
zmienił nazwę na Schlossbrauerei. W okresie międzywojennym właścicielem browaru był Rudolf Koeppe. Zakład
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nosił wówczas polską nazwę Browar Zamkowy w Czarnkowie. W czasie II wojny światowej browar należał do
wdowy po Rudolfie Koeppe, Gertrudy oraz do jego syna Hansa Koeppe. W 1945 roku rodzina Koeppe utraciła
zakład. Browar został przejęty przez Armię Czerwoną i przez kilka miesięcy znajdował się pod nadzorem
wojskowym. Jeszcze w 1945 roku został znacjonalizowany. Całe mienie zakładu zostało przekazane na rzecz
spółdzielni Robotnik, która administrowała browarem do 1950 r. Po likwidacji spółdzielni browar w Czarnkowie
stał się częścią Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych w Poznaniu, a następnie Wielkopolskich Zakładów
Piwowarskich w Poznaniu. 1 stycznia 1989 roku browar w Czarnkowie włączono do kombinatu rolnego PGR
Brzeźno. W 1992 roku po likwidacji państwowego gospodarstwa rolnego w Brzeźnie zakład przeszedł na
własność Skarbu Państwa. Od 1992 roku był administrowany przez agencję państwową i nosił nazwę
Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Brzeźnie w Administrowaniu Browar Czarnków. W 1993 roku podjęto
pierwszą próbę jego prywatyzacji. Przetarg został jednak unieważniony. Podobnie w kolejnych latach zostało
odwołanych lub nie doszło do skutku kilka przetargów. Aż do grudnia 2010 roku, kiedy to w drodze przetargu
kandydatem na nabywcę zakładu piwowarskiego w Czarnkowie została spółka Browar Gontyniec Sp. z o.o.
Finalizacja transakcji sprzedaży browaru nastąpiła w marcu 2011 roku.
Proces produkcji piwa w Browarze Czarnków
Produkcja piwa w Browarze Czarnków odbywa się tradycyjnymi i naturalnymi metodami, przy użyciu doskonałych
surowców, bez sztucznych dodatków i chemicznych utrwalaczy. Otrzymane w ten sposób piwo posiada
niepowtarzalny smak. Podstawowymi surowcami do produkcji piwa są słód, woda, chmiel i drożdże.

Warzelnia

Fermentacja →
Dojrzewanie →
Filtracja →
Stabilizacja

Pakowanie

Źródło: Emitent

Sercem browaru jest warzelnia, gdzie mają miejsce najważniejsze etapy produkcji piwa. Ześrutowany słód
zmieszany z wodą podaje się procesowi zacierania. W kotle zaciernym, w wyniku naturalnych przemian
biochemicznych, powstaje brzeczka, która po przefiltrowaniu w kadzi filtracyjnej, wędruje do kotła warzelnego.
Brzeczkę warzy się a następnie przepompowuje do kadzi osadowej. Po oddzieleniu osadu, chłodzi się ją do
temperatury 7 stopni C i kieruje do kadzi fermentacyjnych. Po dodaniu drożdży następuje proces fermentacji czyli
rozkładu cukrów wchodzących w skład brzeczki na alkohol i CO2. Odbywa się ona w temperaturze do 11 stopni
C. W wyniku tego procesu po 7-10 dniach otrzymuje się tzw. zielone piwo, które przepompowuje się do
leżakowni. W tankach leżakowych piwo dojrzewa w niskich temperaturach przez 30-50 dni nabierając smakowej
pełni. Po tym czasie można piwo filtrować, a następnie rozlać do butelek lub beczek. W ten sposób otrzymuje się
prawdziwe, naturalne piwo bez użycia środków chemicznych i konserwujących.
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11.2.3 Browar Konstancin
Browar Konstancin zlokalizowany jest w miejscowości
Obory w gminie Konstancin Jeziorna. Rozpoczął
działalność w kwietniu 1994 roku. Browar Konstancin
produkuje piwa z grupy piw pszenicznych, żytnich oraz
dębowych. Jego moce produkcyjne sięgają poziomu 12
tys. hl.

11.3 Najważniejsze produkty / usługi oferowane przez Emitenta
Piwo to nazwa określająca rodzinę napojów o niskiej zawartości alkoholu (zazwyczaj do 6%), warzonych ze
słodu i przyprawianych chmielem. Jest to trzeci, po wodzie i herbacie najbardziej popularny napój na
świecie.
Piwo znane było już 4000 lat przed naszą erą w Starożytnej Mezopotamii. W Polsce natomiast tradycje
piwowarskie sięgają początków polskiej państwowości. Rozwój browarnictwa związany był nierozerwalnie
z rozwojem techniki. Dzięki nowoczesnym technologiom i inwestycjom powstały średnie i duże browary, których
tradycje niejednokrotnie kontynuowane są po dzień dzisiejszy.

11.3.1 Wybrane produkty Browaru Gontyniec

GNIEWOSZ PIWO JASNE

Piwo jasne o zaskakującą pełnym smaku, z wyczuwalnymi nutami chlebowymi i owocowymi.
Gniewosz to wyraźny chmielowo – słodowy zapach oraz delikatna, przemijająca goryczka.
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GNIEWOSZ PIWO CIEMNE

Ciemna wersja Gniewosza powstaje na bazie mieszanki słodów jasnych i ciemnych. Ich wpływ
jest wyraźny, ale nade wszystko dominują tu nuty karmelowe i czekoladowe. Wyczuwalny jest
również przyjemny aromat palonych ziaren kawy.
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GNIEWOSZ PIWO KOŹLAK
Wyważone smakowo piwo dolnej fermentacji o kolorze będącym połączeniem bursztynu
i ciemnej miedzi. Tradycyjne piwo, warzone naturalnymi metodami. Kunszt warzenia koźlaka
narodził się kilkaset lat temu i kultywowany jest tylko przez najlepsze browary. Słodkawo –
karmelowy, acz lekko gorzki smak plasuje go gdzieś pomiędzy Gniewoszem Jasnym,
a Ciemnym.

11.3.2 Wybrane produkty Browaru Czarnków
Piwo Noteckie w dniu 20.03.2006 r. wpisane zostało na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Piwo to, z racji swoich niepowtarzalnych walorów, zdobyło wiele nagród w tym m.in. w roku 2009: Tytuł Piwo
Roku dla piwa Noteckie Jasne Pełne w plebiscycie portalu Browar.biz, Pierwsze miejsce w kategorii Piwa Jasne
do 13°Blg w plebiscycie Browar.biz dla piwa Noteckie Jasne Pełne oraz Drugie miejsce w kategorii Piwa ciemne
dolnej fermentacji - powyżej 13°Blg w plebiscycie Browar.biz dla piwa Eire Noteckie.

NOTECKIE JASNE PEŁNE

Piwo jasne pełne o wspaniałym 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.
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NOTECKIE CIEMNE EIRE

Piwo wytwarzane w 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. Piwo to ma głęboki brunatno-wiśniowy kolor z iskrzącymi się rubinami
refleksami.

NOTECKIE JASNE NISKOPASTERYZOWANE

Piwo warzone z doskonałej jakości polskich surowców: jasnego słodu jęczmiennego
i aromatycznego lubelskiego chmielu. Ma piękną, klarowną bursztynową barwę mieniącą się
złotymi refleksami. Gęsta piana opada bardzo powoli tworząc trwały, biały kożuszek. Posiada
wyraźny chmielowo - słodowy zapach i pełny, wybornie skomponowany smak wykończony
świetną goryczką z delikatnymi nutami chlebowymi i owocowymi.

11.3.3 Produkty Browaru Konstancin

KONSTANCIN BARDZO MOCNE
Mocne piwo jasne wyprodukowane ze słodu jęczmiennego. Intensywne warzenie i wysoka
zawartość ekstraktu nadają temu piwu wyjątkowej wyrazistości. Piwo jęczmienne dolnej
fermentacji warzone w 100% z jasnego słodu pilzneńskiego. Mocne piwo jasne dolnej
fermentacji wyprodukowane ze słodu jęczmiennego i odznaczające się pełnym aromatem
słodowym. Charakterystyczną cechą Konstancina Bardzo Mocnego jest wyjątkowy
w mocnych piwach dominujący pełnia smaku, gdzie alkohol jest delikatnie maskowany
nutami słodowymi.
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KONSTANCIN CZARNY DĄB
Piwo ciemne specjalne. Wyjątkowe bogate w smaku długo leżakujące ciemne piwo o ciemno
mahoniowym kolorze i kawowym aromacie. Złożony smak palonej kawy i cykorii pochodzi
z połączenia oryginalnych składników. Bardzo wysoko cenione nie tylko przez miłośników
ciemnych piw, gdyż nie dominuje w nim słodycz, charakterystyczna dla porterów, tylko
szlachetna goryczka. Gęsta kremowa piana, intensywny kolor i delikatny aromat palonej
kawy charakteryzują to piwo, cieszące się uznaniem koneserów ciemnych piw. Oryginalna
receptura opracowana przez technologa Browaru Konstancin dr inż. Pawła Zarychtę.

KONSTANCIN DAWNE
Jest to prawdziwe piwo niepasteryzowane. By zachowało swój pierwotny wielowymiarowy
charakter, smak i aromat piwo to nie zostało poddane ani konserwacji, ani pasteryzacji, ani
mikrofiltracji wyjaławiającej piwa z drożdży. Dzięki temu Dawne nie tylko reprezentuje
wyjątkowy dawny charakter prawdziwego piwa, lecz również jest naturalnym źródłem
przeciwutleniaczy, mikroelementów i witamin grupy B. Znacząco skraca to termin
przydatności piwa, lecz jest to niewielka cena za smak prawdziwego piwa.

KONSTANCIN LEKKI
Jest to linia piw jasnych warzonych z pełnowartościowego słodu jęczmiennego
(pilzneńskiego). Piwa są zróżnicowane pod względem zawartości ekstraktu od najlżejszego
do mocnego. Warzone są tradycyjną metodą dekokcyjną przy zastosowaniu tradycyjnych
zasad piwowarstwa, które nie przewiduje sztucznych dodatków. Utrzymywanie właściwego
terminu leżakowania podkreśla treściwość klasycznych jasnych piw.
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KONSTANCIN WARSZAWIAK
Mocne piwo jasne warzone ze słodu pilzneńskiego. Od kilkunastu lat Warszawiak znajduje
uznanie konsumentów nie tylko w Warszawie. Jest to obecnie najstarsze piwo Browaru
Konstancin. To, co wyróżnia go spośród wielu piw na polskich półkach sklepowych, gdzie
większość z nich jest produkowana „z dodatkiem słodu” - to że jest warzony wyłącznie
z jasnego słodu jęczmiennego bez dodatku sztucznych składników, "zamienników lub
cukrów.

KONSTANCIN ŻYTNIE
Pierwsze w Polsce piwo warzone ze słodu żytniego (gatunek Rye Beer lub Roggenbier). Jest
to pod wieloma względami wyjątkowe piwo. Gatunek ten był popularny w średniowiecznej
Bawarii. Żyto jest najrzadziej wykorzystywanym zbożem do warzenia piwa, również ze
względu na niezwykle trudny proces warzenia - chodzi o "trudny" charakter słodów żytnich.
Browarowi Konstancin udało się to zrobić w najlepszym stylu. Wyjątkowy smak i oryginalną
miedzianą barwę Żytnie zawdzięcza zastosowaniu unikatowej kombinacji słodów (w sumie 5
rodzajów) i wysokogatunkowym rodzajom chmielu. Fermentacja z wykorzystywaniem
drożdży górnej fermentacji nadaje Żytniemu delikatną nutę orzeźwienia. Produkowane
zgodnie z Bawarskim Prawem Czystości (Reinheitsgebot).

KONSTANCIN MAZOWIECKIE
Ponieważ w odróżnieniu od zwykłych piw masowych to piwo nie jest poddawane
pasteryzacji, zachowuje ono wyjątkowy charakter prawdziwego piwa. Również dlatego to
piwo ma skrócony termin przydatności określony przez samą naturę. Tradycyjny mazowiecki
charakter temu piwu nadaje produkcja według tradycyjnej technologii z wody z własnego
ujęcia na terenie uzdrowiskowym Konstancina-Jeziornej. Wyrazisty, pełen treści smak
czerpie ze specjalnie dobranych odmian chmielu.
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KONSTANCIN PRZENICZNE
Delikatnie chmielone jasne piwo pszeniczne refermentowane w butelce, dzięki czemu ma
dłuższy niż inne piwa niepasteryzowane okres przydatności. Jest to klasyczny przedstawiciel
gatunku: piwo górnej fermentacji, niefiltrowane i niepasteryzowane. Jest to piwo pierwotne –
naturalnie mętne – zawiera żywe kultury drożdży piwnych, które osiadają na dnie butelki. Po
nalaniu piwa do szklanki należy wstrząsnąć ten osad i wylać na pianę, by móc w pełni
delektować się charakterystycznym aromatem. Drożdże górnej fermentacji nadają tym piwom
lekką orzeźwiającą kwaskowatość i charakterystyczne goździkowo-bananowe nuty.

11.4 Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym
zgromadzeniu
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosił 117.860,00 zł (sto
siedemnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) i dzielił się na 1.178.600 (jeden milion sto siedemdziesiąt
osiem tysięcy sześćset) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
W związku z zakończoną ofertą Warrantów Subskrypcyjnych i objęciem Akcji Serii C z chwilą wydania akcji
Inwestorom nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Po wydaniu Akcji Serii C kapitał zakładowy
Emitenta będzie wynosił 157.860,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) i będzie
się dzielił na 1.578.600 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) sztuk akcji.
Wydanie Akcji Serii C nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów
potwierdzających podjęcie przez GPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania Akcji Serii C na rynku
NewConnect.
W poniższej tabeli przedstawiono strukturę akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem podwyższenia kapitału
zakładowego.
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Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień wydania Akcji Serii C Inwestorom*:
Lp.

Akcjonariusz

Liczba
akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w ogólnej
liczbie głosów

1

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

600 071

38,01%

38,01%

2

Altus TFI S.A., w tym:

373 000

23,63%

23,63%

Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych*

231 000

14,63%

14,63%

Pozostałe fundusze Altus TFI S.A.

142 000

9,00%

9,00%

3

Kodotianus Limited

177 000

11,21%

11,21%

4

BPH TFI S.A.

150 000

9,50%

9,50%

5

Allianz Absolute Return FIZ

81 308

5,15%

5,15%

6

Pozostali

197 221

12,50%

12,50%

1 578 600

100,00%

100,00%

Razem

* wszystkie certyfikaty inwestycyjne Progress FIZAN należą do Black Lion Fund S.A.
* Wydanie Akcji Serii C nastąpi z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów.

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

11.6 Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej
wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu
informacyjnego dla tych instrumentów lub instrumentów tego samego
rodzaju co te instrumenty finansowe
Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny Spółki, sporządzony w dniu 20 czerwca
2012 r., udostępniony został na stronie internetowej Emitenta (http://www.browarczarnkow.pl) oraz na stronie
internetowej organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (http://www.newconnect.pl).

11.7 Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych
Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami
Emitent w 2012 roku opublikował 2 (dwa) raporty okresowe:
W dniu 14 sierpnia 2012 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości Raport Okresowy – Kwartalny Nr 10/2012
za okres od dnia 01.04.2012 r. do dnia 30.06.2012 r., wraz z danymi narastającymi od początku 2012 roku,
a także danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2011 roku.
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W dniu 14 listopada 2012 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości Raport Okresowy – Kwartalny Nr
14/2012 za okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.09.2012 r., wraz z danymi narastającymi od początku 2012
roku, a także danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2011 roku.
W 2013 roku Emitent opublikował 4 (cztery) raporty okresowe:
W dniu 14 lutego 2013 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości Raport Okresowy – Kwartalny Nr 4/2013 za
okres od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., wraz z danymi narastającymi od początku 2012 roku, a także
danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2011 roku.
W dniu 15 maja 2013 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Okresowy –
Kwartalny Nr 14/2013 za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.03.2013 r., wraz z danymi narastającymi od
początku 2013 roku, a także danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2012 roku.
W dniu 31 maja 2013 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości Raport Okresowy – Roczny Nr 17/2013 za
okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2011
roku.
W dniu 14 sierpnia 2013 r. Emitent przekazał do publicznej wiadomości Skonsolidowany Raport Okresowy –
Kwartalny Nr 31/2013 za okres od dnia 01.04.2013 r. do dnia 30.06.2013 r., wraz z danymi narastającymi od
początku 2013 roku, a także danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2012 roku.
Przedmiotowe raporty udostępnione są na stronie internetowej Emitenta (http://www.browarczarnkow.pl) oraz na
stronie internetowej organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (http://www.newconnect.pl).
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12 Załączniki
12.1 Statut Emitenta
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12.2 Aktualny Odpis z KRS Emitenta
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12.3 Definicje i objaśnienia skrótów
„Akcje Serii C”

400 000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie
Uchwały nr 3 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browar
Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia
w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów
subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki

„ASO”, „Alternatywny System
Obrotu”

alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie,
organizowany przez GPW

„Black Lion Fund”

Black Lion Fund S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 03-808 Warszawa, ul.
Mińska 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019468, NIP 526-

10-29-318, REGON 010964606, o kapitale zakładowym w wysokości
12.032.870,50 złotych (opłaconym w całości)
„Browar Czarnków”

Browar Czarnków S.A. z siedzibą w Czarnkowie, pod adresem: 64-700 Czarnków, ul.
Browarna 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406122,
NIP 7632124579, REGON 301999730, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00
złotych (opłaconym w całości)

„Browar Gontyniec”

Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce, pod adresem: Kamionka nr 21, kod 64800 poczta Chodzież, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000396902, NIP 7642634046, REGON 301363600, o kapitale zakładowym w wysokości
117.860,00 złotych (opłaconym w całości)

„Browar Gontyniec sp. z o.o.”

spółka pod firmą Browar Gontyniec sp. z o.o., będąca poprzednikiem prawnym Emitenta

„Browar Konstancin”

Browar Konstancin sp. z o.o. z siedzibą w Oborach, pod adresem: Obory nr 11a, kod 05520 poczta Konstancin-Jeziorna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000202962, NIP 1260005616, REGON 010060997, o kapitale zakładowym w wysokości
2.540.000,00 złotych

„Deklaracja”

wiążąca deklaracja objęcia Warrantów Serii A

„Emitent”, „Spółka”

patrz definicja „Browar Gontyniec”

„GPW”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

„Grupa Gontyniec”

Emitent wraz z podmiotami zależnymi

„Inwestor”

podmiot określony w Uchwale Emisyjnej, do którego skierowano Propozycję Objęcia

„KDPW”

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

„KNF”

Komisja Nadzoru Finansowego

„Kodeks Cywilny”

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

„Kodeks Karny”

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

„Kodeks Spółek Handlowych”, „KSH” ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037
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„NewConnect”

rynek akcji w ramach ASO prowadzony przez GPW

„Oferujący”, „Noble Securities”

Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: 30-081 Kraków, ul. Królewska
57, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, NIP 6760108427,
REGON 35064740, o kapitale zakładowym w wysokości 3.494.747,00 złotych
(opłaconym w całości)

„Oferta”

oferta objęcia Warrantów Serii A, przeprowadzana poza rynkiem zorganizowanym,

poprzez skierowanie Propozycji Objęcia do nie więcej niż 149 indywidualnie
oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi publicznej oferty papierów
wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie
„Oferujący”

patrz definicja „Noble Securities”

„Organizator ASO”

GPW

„Prawo Dewizowe”

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.
826 z późn. zm.)

„Propozycja Objęcia”

„Propozycja Objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A spółki Browar
Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce” - dokument zawierający opis warunków
przeprowadzenia subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A
Emitenta, który nie jest prospektem emisyjnym, ani memorandum informacyjnym
w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie

„Spółka”

patrz definicja „Browar Gontyniec”

„Uchwała Emisyjna”

uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec S.A. z
siedzibą w Kamionce z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia
w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów
subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki

„UOKiK”

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

„Ustawa o ochronie konkurencji ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity:
i konsumentów”
Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)
„Ustawa o Obrocie”

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.)

„Ustawa o Ofercie”

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

„Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
Pieniędzy”
terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm.)
„Warranty Subskrypcyjne”

400 000 (czterysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A spółki Browar
Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce, wyemitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej

„Zarząd”

Zarząd Emitenta
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