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MEMORANDUM INFORMACYJNE
Wstęp
Memorandum Informacyjne przygotowane zostało w związku z publiczną emisją nie więcej niż 4.735.800 akcji
zwykłych na okaziciela Serii D1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z zachowaniem prawa poboru.
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SPRZEDAJĄCY
Nie występuje podmiot sprzedający Akcje Serii D1 Emitenta.
Papiery wartościowe objęte ofertą publiczną:
Ofertą publiczną objęte jest nie więcej niż 4.735.800 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D1, o wartości
nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda. Cena emisyjna Akcji Serii D1 wynosi 2,20 (dwa złote dwadzieścia
groszy) zł za sztukę.
Emitent ubiega się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie:



1.578.600 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) Jednostkowych Praw Poboru
Akcji serii D1,
nie więcej niż 4.735.800 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset) Akcji serii D1 o
wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda.

Do dnia publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego Zarząd GPW nie podjął uchwały w sprawie
wprowadzenia Praw Poboru Akcji serii D1 oraz Akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
NewConnect.
Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla niniejszej oferty publicznej Akcji serii D1
Emitenta.
Cena emisyjna akcji serii D1:
Cena emisyjna Akcji Serii D1 została ustalona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 1 października 2014 roku i wynosi 2,20 (dwa złote dwadzieścia
groszy) zł za sztukę.
Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu
nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta liczone według ich
ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 2 500 000 euro, jednakże pod
warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41 ustawy. Niniejsze
Memorandum nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru
Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Przeprowadzenie subskrypcji nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję.
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Data ważności Memorandum:
Niniejsze Memorandum zostało sporządzone w Kamionce, dnia 5 grudnia 2014 r. i zawiera dane aktualizujące
jego treść na dzień 5 grudnia 2014 r. Termin ważności Memorandum upływa po 12 miesiącach od daty
sporządzenia Memorandum.
Tryb informowania o zmianach danych zawartych w Memorandum w okresie jego ważności:
Ewentualne zmiany danych zawartych w Memorandum w okresie jego ważności zostaną udostępnione w
formie Aneksów do Memorandum w terminie określonym w art. 41 ust. 4 Ustawy o ofercie, w formie
elektronicznej na stronach internetowych: Emitenta (www.grupagontyniec.pl), Oferującego (www.nwai.pl) oraz
w formie raportu bieżącego w systemie EBI.

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami
określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym
informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.
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I.

CZYNNIKI RYZYKA

Decyzje inwestycyjne inwestorów dotyczące zainwestowania kapitału w instrumenty finansowe Emitenta
powinny opierać się na podstawie własnych wniosków i analiz informacji zawartych w Memorandum
Informacyjnym dotyczących Emitenta, a także warunków oferty publicznej, przy szczególnym uwzględnieniu
czynników ryzyka. Inwestorzy powinni uważnie przeanalizować i rozważyć przedstawione poniżej czynniki
ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie
stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Ponadto inwestor winien być świadomy,
że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w
niniejszym dokumencie, czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Ziszczenie się dowolnego z nich, może
mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe. Emitent zawarł w
Memorandum Informacyjnym wszystkie znane mu w dniu sporządzenia Memorandum czynniki ryzyka. Emitent
nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w
przyszłości negatywny wpływ na jego działalność.
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich
zaistnienia ani oceną ich ważności.
Informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym nie mają charakteru porady prawnej, finansowej lub
podatkowej. W celu zasięgnięcia porady prawnej, finansowej lub podatkowej potencjalni inwestorzy powinni
zwrócić się do swych doradców prawnych, doradców finansowych lub doradców podatkowych.
1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Emitent prowadzi działalność
1.1. 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, zamożność
konsumentów, itp. Szczególne znaczenie dla Emitenta ma koniunktura branży, w której funkcjonuje.
Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany na polskim rynku piwa. W latach 2010 – 2012 sprzedaż piwa w
Polsce systematycznie rosła z 34 mln hl w roku 2010 do 37,9 mln hl w roku 2012. Szacunki ekspertów oraz
przedstawicieli branży piwowarskiej wskazują na zatrzymanie tendencji wzrostowej w 2013 r. Wg. danych firmy
badawczej Nielsen sprzedaż w okresie styczeń – sierpień 2013 była o 4% niższa niż w analogicznym okresie
roku 2012. Jako przyczyny zahamowania wzrostu w roku 2013 wskazuje się nasycenie rynku oraz
niesprzyjające warunki atmosferyczne. Z danych udostępnianych przez Stowarzyszenie Regionalnych
Browarów Polskich (SRBP) wynika, że rynek browarów regionalnych rozwija się szybciej niż cała branża. Udział
browarów regionalnych w ogólnej sprzedaży piwa w Polsce wzrósł z 3% w roku 2009 do 7% w roku 2012 i
spodziewany jest dalszy jego wzrost do 10% w ciągu najbliższych kilku lat. Należy też zauważyć, że
obserwowany wzrost cen został zahamowany w roku 2013. Pozytywny 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.
1.2. Ryzyko istotnej zmiany sytuacji finansowej konsumentów
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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
odkrywanie oryginalnych smaków. 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.
1.3. 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 one prawie 90% rynku piwa w
Polsce (dane Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego). Jednocześnie na rynku funkcjonują średnie
browary przemysłowe, które najczęściej nastawione są 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, Fortuna, Lwówek Śląski oraz
Gościszewo. Duża liczba konkurentów w pewnym stopniu oddziałuje na obecną działalność Emitenta. Aktualne
realia rynkowe oraz prognozy na najbliższe lata są raczej korzystne dla przedstawicieli małych browarów, co
związane jest ze zmieniającymi się tendencjami i preferencjami klientów.
1.4. Ryzyko prawne
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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1.5. 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 istotnym 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. 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 cen, choć winna ona mieć swoje odniesienie do głównych konkurentów i rodzajów piw przez nich
oferowanych.
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.
1.6. 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. Wiąże się z tym ograniczenie produkcji w okresie poza sezonem, a
co za tym idzie zmniejszenie sprzedaży i zysków. 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.
1.7. 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 starania, które minimalizują negatywne skutki ewentualnych zdarzeń losowych.
Przeprowadzane są systematyczne przeglądy techniczne posiadanego majątku oraz stosowane są rozwiązania
zapewniające bezpieczeństwo produkcji na każdym jej etapie. Dodatkowo Emitent zawiera odpowiednie umowy
ubezpieczeniowe.
2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta
2.1. Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju
Przyszłe działania strategiczne Emitenta skoncentrowane są na pełnym uruchomieniu i dalszym usprawnianiu
zakładu w Kamionce po przeniesieniu linii produkcyjnej, optymalizacji mix’u produktowego i kanałów
dystrybucji, odświeżeniu posiadanych brandów, opracowywaniu i wprowadzeniu nowych marek oraz nowych
receptur, a także wdrożeniu nowego konceptu marketingowego oraz stopniowym podwyższaniu cen w celu
zwiększenia realizowanych marż. Pełna realizacja założonych efektów uwarunkowana jest wieloma czynnikami,
w tym niezależnymi od Emitenta. Taka ścisła korelacja ze zjawiskami zewnętrznymi, stwarza ryzyko
niezrealizowania w pełni założonych celów strategicznych i nieosiągnięcia założonych wyników finansowych. W
celu ograniczenia niniejszego ryzyka, Zarząd Emitenta stosuje podejście konserwatywne i realistyczne, które
odzwierciedla doświadczenie oraz wiedzę w zakresie rynku, na którym funkcjonuje Spółka oraz realiów na nim
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panujących. Jednocześnie Zarząd zobowiązuje się do bieżącego monitorowania procesów wewnątrz firmy oraz
permanentnej analizy czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działalność Emitenta i jego zdolność
do realizacji planów strategicznych, w tym finansowych.
2.2. Ryzyko związane z relokacją produkcji
Spółka podjęła decyzję o przeniesieniu i zmodernizowaniu linii produkcyjnej z przejętej spółki Browar
Konstancin do nowo wybudowanego obiektu w Kamionce, co ma na celu skoncentrowanie własnych mocy
produkcyjnych oraz obniżenie kosztów produkcji piwa. Jest to korzystne dla Spółki, ponieważ planuje się, że
nowa linia produkcyjna znacząco obniży zarówno koszty stałe jak i koszty zmienne produkcji piwa, względem
aktualnych kosztów produkcji ponoszonych w Browarze w Czarnkowie, ze względu na fakt, że instalacja w
Czarnkowie wymaga wyższych nakładów odtworzeniowych oraz jest bardziej pracochłonna. Emitent szacuje,
że wartość nakładów związanych z przeniesieniem i modernizacją linii produkcyjnej i ostatecznym
uruchomieniem oraz optymalizacją produkcji w zakładzie w Kamionce będzie równa ok 0,7 – 1,5 mln PLN.
Proces uruchomiania linii produkcyjnej jest złożony i wymaga skoordynowania operacji w wielu obszarach, co
może rodzić ryzyko opóźnienia w osiągnięciu pełnej wydajności zainstalowanej linii produkcyjnej. Opóźnienie
pełnego rozpoczęcia produkcji w Kamionce, mogłoby zwolnić tempo rozwoju firmy i przełożyć się na sytuację
finansową Emitenta. Spółka stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez współpracę z doradcami
inżynieryjnymi oraz wykorzystując własne zasoby wykwalifikowanych mechaników, elektryków, piwowarów oraz
innych pracowników w celu zmodernizowania linii produkcyjnej i wdrożenia produkcji na docelowym poziomie.
Jednocześnie Zarząd zobowiązuje się do bieżącego monitorowania procesów związanych z uruchomieniem linii
produkcyjnej oraz permanentnej analizy czynników wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działalność
Emitenta i jego zdolność do realizacji planów produkcyjnych.
2.3. Ryzyko związane z opóźnieniami w dostawie produktów i utratą kluczowych odbiorców
Emitent zasadniczo dystrybuuje swoje produkty do największych sieci handlowych w Polsce. Taki model
biznesowy umożliwia stosunkowo regularną sprzedaż piwa do ograniczonej liczby klientów. Wymaga to 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.
Wdrażana strategia zakłada selektywne podwyżki cen dla podniesienia rentowności sprzedaży oraz wzrostu
udziału przychodów z sektora tradycyjnego (hurtownie i sklepy lokalne). Rodzi to ryzyko rezygnacji ze
współpracy z niektórymi odbiorcami sieciowymi.
2.4. 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. 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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2.5. Ryzyko związane z ponownym wprowadzeniem marki Konstancin do sprzedaży
W związku z relokacją instalacji do produkcji piwa Konstancin produkcja piwa pod tą marką została przerwana
na okres przeniesienia i uruchomienia instalacji w nowej lokalizacji. Po uruchomieniu i zmodernizowaniu linii
produkcyjnej w nowej lokalizacji (Kamionka) Spółka rozpoczęła wprowadzanie marki piwa Konstancin do
sprzedaży, w pierwszej kolejności na rynku warszawskim, a następnie również w szerszym obszarze
geograficznym. Z przeprowadzonych analiz i spotkań wynika, że odbiorcy są zainteresowani ponownym
nabywaniem piw marki Konstancin, jednak powrót na rynek będzie procesem rozłożonym w czasie, w wyniku
którego nastąpi stopniowe odzyskiwanie rynku. Spółka nie może wykluczyć ryzyka, że, zwłaszcza w
początkowym okresie powrotu marki Konstancin na rynek sprzedaż będzie niższa niż zakładana, co przełoży
się na słabszy wynik finansowy Spółki. W celu zmniejszenia tego ryzyka i skutecznego powrotu do sprzedaży
marki Konstancin Spółka rozpoczęła wprowadzanie piw marki Konstancin do szerszego grona odbiorców poza
rynkiem warszawskim. W ten sposób Spółka może zrealizować synergię przychodową plasując piwa marki
Konstancin w swoich dotychczasowych kanałach dystrybucji i pozyskując nowych odbiorców. Ponadto Spółka
dokonuje odświeżania marki Konstancin poprzez wprowadzenie nowych wzorów opakowań (w tym etykiet),
które są bardziej adekwatne do aktualnych trendów na rynku i rozpoczęła wprowadzanie piw marki Konstancin
do sprzedaży.
2.6. Ryzyko związane z wysokim poziomem zadłużenia
Emitent wykorzystuje zewnętrzne źródła w finansowaniu swojej działalności. Na dzień 31.12.2013 r.
zobowiązania Emitenta stanowiły 64% sumy bilansowej. Wysoki poziom zobowiązań może prowadzić do
zaburzenia bezpieczeństwa finansowego spółki, a także być przyczyną niepowodzenia rynkowego. W opinii
Zarządu Emitenta, poziom zobowiązań Browaru Gontyniec S.A. wynika w szczególności z prowadzonego w
ostatnich latach na szeroką skalę programu inwestycyjnego Grupy. Istotnym ograniczeniem tego ryzyka jest
fakt, że we wrześniu 2014 r. Emitent zawarł z głównym bankiem finansującym aneksy do umów kredytowych,
na mocy których nastąpiło dostosowanie struktury czasowej spłaty zobowiązań do planów i możliwości
finansowych Spółki. Okres kredytowania został wydłużony do 15 lat, z dwuletnim okresem karencji w spłacie rat
kapitałowych (do dnia 30.08.2016 r.) oraz z ostatnią ratą (płatną w dniu 31.07.2029 r.) w wysokości 20%
całkowitego zadłużenia (w pozostałym okresie spłaty w ratach równych). W chwili obecnej prowadzone są
działania zmierzające do dalszego obniżenia wskaźnika zadłużenia (w tym poprzez emisję Akcji serii D1).
3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym
3.1. Ryzyko niedojścia Publicznej Oferty do skutku
Emisja Akcji serii D1 nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
 do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum nie zostanie objęta zapisem i
należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja serii D1, lub
 Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji serii D1, lub
 uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji serii D1.
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Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji serii D1, a środki finansowe przeznaczone
na objęcie akcji będą czasowo zamrożone natomiast ich zwrot będzie następował bez jakichkolwiek odsetek i
odszkodowań.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji serii D1 uzależniona jest także od
złożenia przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego
oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość podwyższenia
kapitału zakładowego na podstawie liczby Akcji serii D1 objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to, złożone
zgodnie z art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po
zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego
w drodze emisji Akcji serii D1. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby
niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D1 i tym samym
niedojście emisji Akcji serii D1 do skutku.
Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
Akcji serii D1 zostanie złożony do sądu niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów od
podmiotów przyjmujących zapisy na akcje.
3.2. Ryzyko związane z powództwem o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały o
podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D1
Zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i
godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze
wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje
Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, a także akcjonariuszowi, który
głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi
bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału na walnym zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy nie byli
obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też
powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Termin do wniesienia takiego powództwa w spółce
publicznej wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później niż trzy miesiące od dnia
powzięcia uchwały.
Ponadto, zgodnie z art. 425 KSH, możliwe jest zaskarżenie przez te same osoby uchwały walnego
zgromadzenia sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności takiej uchwały. Termin do wniesienia takiego powództwa w spółce publicznej wynosi trzydzieści
dni od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niż rok od dnia powzięcia uchwały.
Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności uchwały o podwyższeniu
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D1 z przepisami prawnymi, Statutem, dobrymi obyczajami i
interesem Spółki.
Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może
jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.
Zgodnie z art. 56 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy uchwała walnego
zgromadzenia o podwyższeniu tego kapitału została uchylona albo stwierdzono jej nieważność, a akcje
wyemitowane w wyniku podwyższenia zostały uprzednio objęte tym samym kodem razem z innymi akcjami tej
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spółki, w depozycie papierów wartościowych przeprowadzana jest redukcja wartości nominalnej wszystkich
akcji oznaczonych tym kodem. Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie redukcji, o której mowa powyżej, w
depozycie papierów wartościowych przeprowadzana jest redukcja ogólnej liczby akcji oznaczonych danym
kodem. Na podstawie zawiadomienia o przeprowadzeniu redukcji złożonego przez Krajowy Depozyt właściwy
sąd rejestrowy dokonuje odpowiedniej zmiany w rejestrze przedsiębiorców, a następnie wzywa spółkę do
dostosowania w określonym terminie brzmienia statutu do zmienionego stanu prawnego.
Spółka publiczna jest obowiązana do zwrotu akcjonariuszom środków uzyskanych w wyniku emisji akcji, które
są zapisane na rachunkach akcjonariuszy w wartości środków zwracanych przez emitenta jest wyznaczony
odpowiednio stosunkiem zredukowanej wartości nominalnej akcji zapisanych na ich rachunkach papierów
wartościowych do wartości nominalnej wszystkich akcji będących przedmiotem redukcji albo stosunkiem liczby
akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych, które zostały objęte redukcją, do łącznej liczby
zredukowanych akcji.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta do daty sporządzenia Memorandum nie zostało złożone przeciwko
Spółce w tej sprawie żadne powództwo. Spółka nie może jednak zapewnić, że nie zostały lub nie zostaną
wytoczone powództwa, o których mowa powyżej.
3.3. Ryzyko wynikające z odstąpienia lub zawieszenia Oferty Publicznej
Pomimo iż decyzje dotyczące inwestowania w Akcje serii D1 Emitenta mogły zostać podjęte do dnia 9
października 2014 r. tj. ostatniego dnia sesyjnego, w którym można było nabyć na GPW akcje Spółki z
przysługującym prawem poboru do objęcia Akcji serii D1, do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje
zwykłe na okaziciela serii D1 Spółki oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
Emitent może odstąpić od Publicznej Oferty jedynie z ważnych powodów, do których należy zaliczyć w
szczególności:
 nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie można było
przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny wpływ na
przebieg oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów,
 nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed
rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną
Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów,
 nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć
negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty,
 wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i przydzielenie
Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta jak i wpływała na bezpieczeństwo
interesów inwestorów.
Po rozpoczęciu Oferty Publicznej 4.735.800 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 Emitenta, oferowanych w
ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, Emitent może zawiesić Ofertę Publiczną, tylko w
sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić zagrożenie
dla interesu Emitenta lub inwestora lub byłoby niemożliwe.
Emitent zwraca uwagę, że w przypadku odstąpienia lub zawieszenia oferty dokonane przez inwestorów wpłaty
na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
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3.4. Ryzyko związane z utrudnieniem w zbyciu / nabyciu oraz niewykonaniem Jednostkowych Praw
Poboru
Emitent pragnie zwrócić uwagę Inwestorom, iż po okresie notowań Jednostkowych Praw Poboru Akcji serii D1
istnieje ryzyko znacznego utrudnienia w ich zbyciu, jak również w nabyciu. Inwestor nie ma możliwości
sprzedaży / kupna Jednostkowych Praw Poboru na GPW. Jedynym dopuszczalnym sposobem na sprzedaż /
nabycie Jednostkowych Praw Poboru jest umowa cywilnoprawna. Należy mieć jednak na uwadze § 134 ust. 1
Szczegółowych Zasad Działania KDPW, zgodnie z którym po złożeniu przez uprawnionego zapisu na akcje
uczestnik, który przyjął ten zapis dokonuje blokady wykonanych Jednostkowych Praw Poboru na rachunku
papierów wartościowych uprawnionego albo na właściwym dla niego rachunku zbiorczym, ewentualnie na
koncie pomocniczym prowadzonym do tego rachunku, a następnie dostarcza do Krajowego Depozytu
instrukcję dotyczącą zmiany ich statusu na blokowanie pod wykonanie. W przypadku nie objęcia Akcji serii D1
w ramach wykonania praw poboru lub braku podmiotu zainteresowanego nabyciem praw poza GPW, Inwestor
posiadający Jednostkowe Prawa Poboru do momentu wygaśnięcia możliwości wykonania prawa poboru
powinien liczyć się z możliwością utraty zainwestowanych środków.
3.5. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Oferowane Akcje
W przypadku nabywania Oferowanych Akcji serii D1, które są przedmiotem oferty publicznej należy zdawać
sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku NewConnect prowadzonym jako ASO
przez GPW w Warszawie S.A. jest nieporównywalnie większe, niż ryzyko towarzyszące inwestycjom w
instrumenty takie jak bony skarbowe czy obligacje skarbu państwa. Ceny instrumentów notowanych na rynku
NewConnect prowadzonym jako ASO przez GPW w Warszawie S.A. mogą podlegać znacznym wahaniom, w
zależności od kształtowania się relacji popytu i podaży. Wpływ na tę relację ma m.in. sytuacja ekonomiczno –
finansowa emitenta, panująca koniunktura na rynku kapitałowym, wysokość stóp procentowych.
Istnieje ryzyko, że Inwestor posiadający instrumenty finansowe Emitenta, w tym będące przedmiotem oferty
publicznej Akcje zwykłe na okaziciela serii D1 nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie, w ilości przez
siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze
sprzedaży instrumentów finansowych Emitenta po cenie niższej niż wynosiła cena ich nabycia.
3.6. Ryzyko odmowy wprowadzenia Jednostkowych Praw Poboru Akcji serii D1, Praw do Akcji serii D1,
oraz Akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
Wprowadzenie Jednostkowych Praw Poboru Akcji serii D1 oraz Akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu odbywa się na wniosek Emitenta. Jednostkowe Prawa Poboru Akcji serii D1oraz Akcje serii D1
objęte zostały jednym wnioskiem o wprowadzenie ich do obrotu, natomiast samo wprowadzenie Akcji serii D1
będzie miało miejsce po spełnieniu odpowiednich warunków, wskazanych w Uchwale Zarządu GPW. Zgodnie z
§ 5 Regulaminem ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu obowiązany jest podjąć uchwałę o
wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie
w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez ich emitenta właściwego wniosku. W przypadku gdy
złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne jest uzyskanie
dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia uchwały, o której mowa
powyżej, rozpoczyna się od dnia uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego
Systemu wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego Systemu w
porozumieniu z Emitentem może określić inny termin wprowadzenia danych instrumentów finansowych do
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obrotu. Nie jest możliwe pełne wykluczenie ryzyka z tym związanego, niemniej na dzień opublikowania
Memorandum w opinii Emitenta warunki wprowadzenia instrumentów finansowych na rynek NewConnect
organizowany jako alternatywny system obrotu są spełnione.
Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu ASO wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie mogą być
instrumenty finansowe, o ile:
 został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba że sporządzenie tego dokumentu
nie jest wymagane,
 zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona,
 w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
 wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł, w przypadku wprowadzania do obrotu praw do akcji lub
Jednostkowych Praw Poboru akcji, wymóg ten stosuje się odpowiednio do akcji, które powstaną z
przekształcenia tych praw do akcji oraz do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw poboru.
Powyższego wymogu nie stosuje się do akcji, praw do akcji lub Jednostkowych Praw Poboru akcji emitenta,
którego inne akcje lub prawa do akcji zostały wcześniej wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu
bez konieczności spełnienia tego wymogu. Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od
stosowania powyższego wymogu, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego
uczestników,
 w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do obrotu w
alternatywnym systemie:
a) co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej
10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem. Wymóg ten stosuje się odpowiednio
do praw do tych akcji. Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania
powyższego wymogu, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego
uczestników;
b) kapitał własny Emitenta wynosi co najmniej 500.000 zł. Organizator Alternatywnego Systemu może
odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile poziom środków finansowych pozyskanych
przez Emitenta w wyniku oferty akcji, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, pozwala na
uprawdopodobnienie spełnienia wymogu po dokonaniu rejestracji tych akcji przez właściwy sąd;
c) Emitent przedstawi w dokumencie informacyjnym sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami
załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu ASO, jeżeli zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane sporządzenie
publicznego dokumentu informacyjnego lub upłynął termin ważności publicznego dokumentu informacyjnego
sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do
obrotu na rynku regulowanym wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie
wymaga:
1) Sporządzenia przez Emitenta właściwego dokumentu informacyjnego,
2) Przedstawienia przez Emitenta oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, że:
a) dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr
1 do Regulaminu ASO,
b) według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez
Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze
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stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na
jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że
opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.
W przypadku nie wprowadzenia Akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect, Akcjonariusz
Spółki nie będzie mógł zbyć objętych Akcji serii D1 Emitenta w obrocie giełdowym. Zbycie Akcji będzie możliwe
wyłącznie w drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów cywilnoprawnych.
Memorandum zostało sporządzone wyłącznie w związku z publiczną ofertą 4.735.800 Akcji zwykłych na
okaziciela serii D1 Emitenta, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
3.7. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu
Należy podkreślić, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu
ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieważnością
zapisu.
3.8. Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym
systemie obrotu
Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma
inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu
wskazanymi instrumentami na okres nie dłuższy niż 10 dni. Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 3-4 ustawy o obrocie
w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów
inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót
tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, firma inwestycyjna
organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w
przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu
obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje
naruszenie interesów inwestorów. Żądania, o którym mowa powyżej, powinny wskazywać szczegółowe
przyczyny, które je uzasadniają. Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o
wystąpieniu z żądaniem, o którym mowa powyżej.
3.9. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu instrumentami finansowymi w ASO
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, z
zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5:
1. na wniosek Emitenta,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.
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Na podstawie § 11 ust. 2 Organizator ASO w przypadkach określonych przepisami prawa zawiesza obrót
instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO, 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.
Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących
w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale
V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b oraz § 17 - 17b, Organizator
Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:
1. upomnieć Emitenta,
2. nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.
Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o nałożeniu
kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych
naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w
szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i
na warunkach obowiązujących alternatywnym systemie obrotu.
Zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub
pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie
obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, lub też nie
wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator
Alternatywnego może:
1. nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie ust.
1 pkt. 2 nie może przekraczać 50.000 zł,
2. zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
3. wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie,
Do terminu zawieszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1.
Zgodnie z § 18 ust. 7 pkt. 1-3 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
z Autoryzowanym Doradcą, zawieszenia prawa do jego działania lub jego skreślania z listy autoryzowanych
doradców, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta jeżeli uzna, że wymaga
tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Ponadto 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 tym
alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna
organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy
niż miesiąc.
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3.10. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w ASO
Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, 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 upadłość Emitenta
z powodu braku środków w jego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
4. wskutek otwarcia likwidacji Emitenta,
5. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy
czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z
dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.
Organizator ASO na postawie § 12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO:
1.
2.
3.
4.

w przypadkach określonych przepisami prawa,
jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta
obejmującego 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.

Zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane
przez Komisję instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu
funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO, lub powoduje naruszenie interesów
inwestorów.
Zarówno informacje o zawieszeniu, jak i wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są
niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora ASO.
3.11. Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przez Spółkę przepisów prawa
Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o ofercie, emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia:
 przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej,
 wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych,
do przekazania zawiadomienia do Komisji o wprowadzeniu papierów wartościowych celem dokonania wpisu do
ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ofercie. W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo
wykonuje nienależycie wskazany obowiązek, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000
PLN.
Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi. Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć
na spółkę publiczną kary administracyjne, w tym kary pieniężne, za niewykonanie obowiązków wynikających z
przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o
Obrocie instrumentami finansowymi.
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Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej w sytuacji gdy spółka publiczna nie dopełnia obowiązków
wymaganych prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z tej ustawy, Komisja
Nadzoru Finansowego może nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na
który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 złotych.
Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy emitent nie wykonuje albo
wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158 tej Ustawy lub wynikające z przepisów
wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 tej Ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na niego karę
pieniężną do wysokości 1.000.000 złotych.
Nie jest możliwe wykluczenie ryzyka związanego z powyższym w przypadku Emitenta. Emitent oświadcza, że
zamierza przeciwdziałać takim sytuacjom i będzie starał się wywiązywać z wszystkich obowiązków
wynikających z w/w ustaw.
3.12. Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostateczna płynność obrotu
Akcje Emitenta są obecnie przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Ceny papierów wartościowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym
wahaniom, uzależnionym od kształtowania się relacji popytu i podaży. Relacja popytu i podaży jest pochodną
wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych
które są podejmowane przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników mających wpływ na cenę papierów
wartościowych, które są notowane na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez
GPW w Warszawie SA jest niezależnych od działań Emitenta. Wahania cen papierów wartościowych
notowanych na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu, tak w krótkim, jak i długim
terminie jest bardzo trudne do przewidzenia. Jednocześnie papiery wartościowe notowane na rynku
NewConnect cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku
regulowanym. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz Akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać
ich w wybranych przez siebie terminie lub liczbie albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym
przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia.
Istnieje również ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach
transakcji zawartej na rynku NewConnect prowadzonym jako ASO przez GPW w Warszawie S.A. może nie
mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub liczbie albo po oczekiwanej przez
siebie cenie. Należy zauważyć, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane na rynku NewConnect
prowadzonym jako ASO jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w
papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
3.13. Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na Akcje serii D1
Zgodnie z art. 438 § 1 KSH, termin do zapisywania się na Akcje serii D1 nie może być dłuższy niż trzy miesiące
od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu zakończenia przyjmowania
zapisów na Akcje serii D1, przesunięciu ulegnie również termin przydziału Akcji serii D1, w konsekwencji czego
w późniejszym terminie rozpocznie się obrót na NewConnect Akcjami serii D1. Może to spowodować
opóźnienie w możliwości rozporządzania przez inwestorów Akcjami serii D1, albo gotówką, którą wpłacili na
Akcje serii D1.
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3.14. Ryzyko poniesienia straty przez osoby nabywające Jednostkowe Prawa Poboru
Papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne okresowo doświadczają istotnych zmian kursu notowań
i wielkości obrotu, co może wywierać istotny negatywny wpływ na kurs notowań Jednostkowych Praw Poboru i
Akcji. W szczególności, ponieważ kurs notowań Jednostkowych Praw Poboru jest w znacznym stopniu
powiązany z kursem notowań Akcji, wszelka zmienność kursu notowań Akcji może skutkować także
zmiennością kursu notowań Jednostkowych Praw Poboru. Na dzień opublikowania Memorandum nie
przewiduje się prowadzenia działań stabilizacyjnych w odniesieniu do Jednostkowych Praw Poboru i Akcji.
Inwestorzy nabywający Jednostkowe Prawa Poboru powinni się liczyć z ryzykiem straty wynikającym ze
zmianami kursu notowań Jednostkowych Praw Poboru oraz z ryzykiem odwołania lub zawieszenia Oferty.
3.15. Ryzyko redukcji Zapisów Dodatkowych
W przypadku Zapisów Dodatkowych, jeśli łączna liczba Akcji serii D1 w tych zapisach przekroczy liczbę Akcji
serii D1 pozostających do przydziału, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane. Jeżeli przekroczenie to
będzie znaczące, stopień redukcji zapisów również będzie znaczący. Środki z tytułu redukcji zapisów zostaną
zwrócone bez odsetek i odszkodowań.
3.16. Ryzyko wynikające z uprawnień KNF w zakresie zakazu przeprowadzenia oferty publicznej lub jej
wstrzymania
Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia
naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na
podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty
uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego
albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja, z zastrzeżeniem art. 19, może:
 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej
przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
 zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub
 opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku
z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.
Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia
naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta lub
podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie
może nastąpić, Komisja, z zastrzeżeniem art. 19, może:
 nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu
na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
 zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym, lub
 opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o
dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
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Ponadto, zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej Komisja może zastosować środki, o których mowa w
art. 16 lub art. 17, także w przypadku gdy:
 oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywana na podstawie tej oferty,
lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby
interesy inwestorów,
 istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta,
 działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie
może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa
może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub
 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów
istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą
istotny wpływ na ich ocenę.
Nie można całkowicie wykluczyć istnienia tego ryzyka w odniesieniu do Oferty Publicznej Akcji serii D1 objętej
niniejszym Memorandum.
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II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W
MEMORANDUM
1. Emitent
Nazwa (firma)
Kraj:
Siedziba:
Adres:
NIP:
REGON:
Oznaczenie Sądu:
Telefon:
Fax:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
Polska
Kamionka
64-800 Chodzież, Kamionka 21
764-26-34-046
301363600
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
+ (67) 350 53 82
+ (67) 345 03 40
sekretariat@browar-gontyniec.pl
www.grupagontyniec.pl

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Memorandum. W imieniu Emitenta
działa Pan Robert Klimczyk – Prezes Zarządu.
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2. Oferujący
Nazwa (firma)
Kraj:
Siedziba:
Adres:
Numer KRS:
NIP:
REGON:
Oznaczenie Sądu:
Telefon:
Fax:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Polska
Warszawa
00-357 Warszawa, Nowy Świat 64
0000304374
5252423576
141338474
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
+(22) 201 97 50
+(22) 201 97 51
company@nwai.pl
www.nwai.pl

Oferujący odpowiedzialny jest za informacje zawarte w niniejszym Memorandum Spółki Browar Gontyniec SA w
Rozdziale III w pkt. 11. W imieniu Oferującego działają:





Mateusz Walczak – Prezes Zarządu,
Łukasz Knap – Wiceprezes Zarządu,
Paul Polaczek – Członek Zarządu,
Michal Rutkowski – Członek Zarządu.
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III. DANE O EMISJI
1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów
uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń
lub świadczeń dodatkowych
Na podstawie niniejszego Memorandum oferuje się nie więcej niż 4.735.800 (cztery miliony siedemset
trzydzieści pięć tysięcy osiemset) sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii D1 spółki Browar Gontyniec S.A. o
wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda i łącznej wartości nominalnej 473.580 (czterysta
siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) zł.
Cena emisyjna Akcji Serii D1 została ustalona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 1 października 2014 roku i wynosi 2,20 (dwa złote dwadzieścia groszy) zł za
jedną Akcję.
Akcje serii D1 nie są uprzywilejowane. Nie istnieją żadne ograniczenia wynikające ze Statutu co do
przenoszenia praw z instrumentów finansowych Spółki. W chwili obecnej nie pozostają w mocy żadne umowy
cywilne ograniczające przenoszenie instrumentów finansowych.
Akcje serii D1 zostały opisane w pkt. 4 niniejszego rozdziału Memorandum Informacyjnego.
Emitent złożył do GPW wniosek o wprowadzenie Jednostkowych Praw Poboru oraz Akcji serii D1 do obrotu na
NewConnect. Po podjęciu uchwały GPW o wprowadzeniu wyżej wymienionych papierów wartościowych,
Emitent złoży wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań Jednostkowych Praw Poboru. Po
zarejestrowaniu przez właściwy Sąd podwyższenia kapitału, Emitent złoży wniosek o wyznaczenie pierwszego
dnia notowań Akcji serii D1 Spółki.
 Uprzywilejowanie instrumentów finansowych
Akcje serii D1 nie są Akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu przepisów art. 351 i art. 353 KSH.
 Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu Akcjami serii D1.
 Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Kontrola koncentracji
Art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia
zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli:
 łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym
rok zgłoszenia, przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR, lub
 łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EUR.
Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których
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należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów). Wartość EUR podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok
zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Stosownie do art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in.
zamiaru: (i) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców (ii) przejęcia – poprzez nabycie lub
objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; (iii)
utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, (iv) nabycie przez przedsiębiorcę części mienia
innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w
którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej równowartość 10.000.000 EUR.
W rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przejęciem kontroli są wszelkie formy
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na
określonego przedsiębiorcę (art. 4 pkt. 4) Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu, zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji:
 jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z
dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR;
 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów
w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na
własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 instytucja ta nie wykonuje prawa z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy,
lub
 wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji lub udziałów;
 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał prawa z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem
prawa do ich sprzedaży;
 następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego;
 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
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Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
 wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów;
 przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów;
 wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku, o
którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
 przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust.
2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch
przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2
miesięcy od dnia jego wszczęcia (art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu,
w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu,
są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji
lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do
spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają,
jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji - koncentracja nie została dokonana
(art. 18, 19, 20 i 22 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Sankcje administracyjne z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów
Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż
10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca
ten, choćby nieumyślnie:
 dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6, w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 7 i 8, lub
naruszenia zakazu określonego w art. 9 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
 dopuścił się naruszenia art. 81 lub 82 Traktatu WE (Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz.
WE C 325 z 24.12.2002)) ;
 dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
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 dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przypadku gdy przedsiębiorca powstał w wyniku połączenia lub przekształcenia innych przedsiębiorstw,
obliczając wysokość jego przychodu, uwzględnia się przychód osiągnięty przez tych przedsiębiorców w roku
rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. W przypadku gdy przedsiębiorca nie osiągnął przychodu w
roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, Prezes Urzędu może ustalić karę pieniężną w
wysokości dwustukrotności przeciętnego wynagrodzenia.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę
w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EUR jeżeli choćby
nieumyślnie:
 we wniosku, o którym mowa w art. 23 lub w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, podał nieprawdziwe dane;
 nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie
art. 12 ust. 3, art. 19 ust. 3 lub art. 50 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, bądź udzielił
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
 nie współdziała w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania na podstawie art. 105a z
zastrzeżeniem art. 105d ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę
w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EUR za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu decyzji wydanych na podstawie art. 10, art. 12 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2 i 4,
art. 26, art. 28 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, postanowień
wydanych na podstawie art. 105g ust. 1 tejże Ustawy lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk
ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz koncentracji. Karę
pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości
do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie:
 nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów;
 nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów;
 nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji żądanych przez
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 50 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może uchylić decyzje o zgodzie na dokonanie
koncentracji, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które odpowiedzialni są przedsiębiorcy
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uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2
i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów orzeka co do istoty sprawy. Jeżeli jednakże decyzja o zgodzie na dokonanie
koncentracji została wykonana (tj. koncentracja została już dokonana), a przywrócenie konkurencji na rynku nie
jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w drodze decyzji,
określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:
 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
 zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
 zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie
spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.
Decyzja powyższa nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
Powyższa decyzja może zostać wydana także odpowiednio w przypadku niezgłoszenia Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie
koncentracji.
W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w art. 21 ust.1 lub 4 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych.
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek
uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do
sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcia innych środków prawnych zmierzających do
przywrócenia stanu poprzedniego (art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych o których mowa w art. 106-108 należy uwzględnić w szczególności
okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także
uprzednie naruszenia przepisów tejże ustawy (art. 111 Ustawy o ochronie konkurencji).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji zawartych w
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie Koncentracji).
Rozporządzenie w sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają
określone progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie w sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji przed
ich ostatecznym dokonaniem, a po:
 zawarciu umowy,
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 ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia, lub
 nabyciu kontrolnego pakietu akcji.
Zgłoszenia można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą
intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości
zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłyby do
koncentracji o wymiarze wspólnotowym (art. 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie Koncentracji).
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar
wspólnotowy w następujących przypadkach:
 gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
5.000 mln EUR, oraz
 gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR,
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:
 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500
mln EUR;
 w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR;
 w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25 mln EUR oraz
 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR;
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
Nie istnieją inne, niż wskazane w punktach powyżej, ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi
Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w:
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Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.);



Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 94
z późn. zm.);



Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1537 z
późn. zm.);



Ustawie z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jednolity Dz.U. 2012, poz.
1149 z późn. zm.).

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Na podstawie art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby wymienione w art. 156 ust. 1
pkt 1 lit. a - 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 w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym
mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie mogą nabywać lub zbywać na
rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych
instrumentów finansowych z nimi powiązanych. Nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek
osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego.
Na podstawie art. 159 ust. 1a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby wymienione w art. 156 ust. 1
pkt 1 lit. a 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.
Przepisów określonych w art. 159 ust. 1 i ust. 1a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie stosuje się
do czynności dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit.
a, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w
sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną
przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
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4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z
przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów
emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem
biegu danego okresu zamkniętego.
Okresem zamkniętym jest:
 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, o
których mowa w art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi spełniających warunki
określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do
publicznej wiadomości;
 w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1
pkt. 1 lit. a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na
podstawie których został sporządzony raport;
 w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości,
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156
ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie posiada dostępu do danych finansowych,
na podstawie których został sporządzony raport;
 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie posiada dostępu
do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.
Zgodnie z postanowieniami art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby wchodzące w
skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w
strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do
przekazywania KNF oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi
związane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek,
transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
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Przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, rozumie się:
1) jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu;
2) dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli;
3) innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres
co najmniej roku;
4) podmioty:
a. w których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1)-3) powyżej, 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
b. które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, lub osobę blisko z nią związaną, o której mowa w pkt 1-3, lub
c. z działalności których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1)-3) powyżej, czerpią zyski;
d. których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa w art.
160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub osoby blisko z nią związanej, o której
mowa w pkt 1)-3).
Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Emitent jest obowiązany do
niezwłocznego udostępniania informacji otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, równocześnie spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są
papiery wartościowe tego emitenta, oraz do publicznej wiadomości, w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy
o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zakazy i wymogi,
o których mowa w art. 156–160, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają
zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:


kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej albo;



kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów

34

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki
publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia
zawarcia transakcji.
Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy o ofercie publicznej, każdy kogo dotyczy zmiana dotychczas
posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce
publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż rynek oficjalnych notowań
giełdowych, również jest zobowiązany dokonać zawiadomienia, o którym mowa w art.69 ust.1 Ustawy o ofercie.
Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej, każdy kogo dotyczy
zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby
głosów, również jest zobowiązany dokonać zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie.
Zgodnie z postanowieniami art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, zawiadomienie powinno zawierać
informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie. Powinno
zawierać także informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w
kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie
głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o
liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie powinno
zawierać również informacje o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia,
posiadających akcje spółki oraz o osobach o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie
publicznej. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno
dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w
okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej
zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę.
Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów
wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej
liczbie głosów w spółce publicznej, na koniec dnia rozliczenia, nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia
progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków (art. 69 ust. 3 Ustawy o ofercie
publicznej).
Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na:
1. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z
nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
2. funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: (i) inne
fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, (ii) 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: (i) przez osobę trzecią w
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imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach
wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi; (ii) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w
skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w
imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu; (iii) 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.
W przypadkach wskazanych w pkt. 5 i 6 obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia,
wskazaną przez strony porozumienia.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki
publicznej przez: (i) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; (ii) osoby pozostające we
wspólnym gospodarstwie domowym; (iii) mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną,
upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów
wartościowych; (iv) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.
Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on rozporządzać według
własnego uznania.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków:
 po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
 po stronie pełnomocnika, 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 – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych
pełnomocnictwem,
 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone
lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
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Stosownie do art. 90 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej, z
zastrzeżeniem art. 90 ust. 1a, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu
realizacji określonych regulaminami, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego.
Zgodnie z art. 90 ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej przepisu art. 69 Ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się
w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań o których mowa w
art. 90 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do
wykonania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile:
 prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz
 firma inwestycyjna w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań, o
których mowa w art. 90 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, zawiadomi organ państwa macierzystego, o
którym mowa w art. 55a Ustawy o ofercie publicznej, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań
związanych z organizacją rynku regulowanego oraz
 firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 90
ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
Przepisów rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie
dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w
art. 3 pkt 47 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 90 ust. 1c Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej nie
stosuje się również w przypadku nabywania akcji:
1. w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez:
a) Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
b) spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art.
48 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej
ustawy;
c) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi,
2. przez Krajowy Depozyt, spółkę której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz spółkę
prowadzącą izbę rozliczeniową – w ramach dokonywanych przez nie rozliczeń transakcji.
Zgodnie z art. 90 ust. 1d Ustawy o ofercie publicznej przepisów rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej nie
stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego
firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o ofercie
publicznej, pod warunkiem, że:
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1. spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami
prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;
2. podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania
na walnym zgromadzeniu spółki publicznej;
3. podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 1 i 2
powyżej, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm
inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów.
Zgodnie z art. 90 ust. 1e Ustawy o ofercie publicznej warunki o których mowa w art. 90 ust. 1d pkt 1 i 2 Ustawy
o ofercie publicznej, uważa się za spełnione, jeżeli:
1. struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy
inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej;
2. osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub
firmę inwestycyjną, działają niezależnie;
3. w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą
inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym
podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje
niezależność.
Zgodnie z art. 90 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 tej ustawy z wyjątkiem art. 69, art. 70
oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 – w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się również w
przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy
mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 Ustawy o
ofercie publicznej oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, 425, art. 429 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
– Kodeks spółek handlowych.
Przepisów rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie
dotyczącym art. 69, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt
4, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem
lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu
po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu (art. 90 ust. 3 Ustawy o ofercie
publicznej).
Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z instrumentów finansowych
Z Akcjami serii D1 nie jest związany obowiązek świadczeń dodatkowych, jak również nie występują jakiekolwiek
zabezpieczenia z nimi związane.

38

2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej
wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych
celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie
Zarząd Browar Gontyniec SA oczekuje, iż z emisji Akcji serii D1 uzyska wpływy netto w maksymalnej wysokości
ok. 10,4 mln zł. Spółka planuje przeznaczyć pozyskane środki na podwyższenie kapitałów własnych Spółki w
celu zapewnienia jej środków na prowadzenie działalności i dokończenie restrukturyzacji. Emisja jest
niezbędna, aby sfinansować kapitał obrotowy w nowej lokalizacji (Kamionka), doprowadzić do końca proces
uruchomiania produkcji na docelowym poziomie i spłacić bieżące zobowiązania.
Finansowanie pozyskane z emisji może zostać wykorzystane na:


Pełne uruchomienie instalacji w Kamionce / inwestycje zwiększająca efektywność produkcji –
1,8 mln PLN



Spłatę pozostałej części zobowiązań związanych z nabyciem browaru Konstancin – 2,0 mln PLN



Obniżenie poziomu innych zobowiązań, w tym przeterminowanych i obsługa zadłużenia – 4,9 mln PLN



Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – 1,7 mln PLN

Wskazane powyżej cele emisyjne oraz kwoty mogą ulec zmianie lub modyfikacji w zależności od wysokości
uzyskanych wpływów z emisji oraz oceny Zarządu Emitenta co do zasadności ich realizacji.
3. Łączne określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów
Według szacunków Zarządu Emitenta koszt Publicznej Oferty wyniesie maksymalnie 60 tys. zł, w tym:
 Sporządzenie Memorandum, oferowanie, obsługa prawna, obsługa Autoryzowanego Doradcy –
maksymalnie 35 tys. zł,
 Opłaty administracyjne na rzecz KNF, KDPW, Organizatora ASO, opłaty notarialne, podatki i inne – 25 tys.
zł.
Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału
zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością
nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
4. Podstawa prawna emisji Akcji Serii D1
4.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych poprzez ofertę
publiczną
Akcje serii D1 powstaną w oparciu o regulacje Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące podwyższenia kapitału
zakładowego. Zgodnie z art. 431 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 430 Kodeksu Spółek
Handlowych podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała taka, na
mocy art. 415 Kodeksu Spółek Handlowych, dla swej skuteczności musi być podjęta większością ¾ głosów
oddanych, o ile statut nie ustanowi surowszych warunków jej powzięcia. Uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia,
a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo
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memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – po upływie
dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równoważności
informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym,
oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie
prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych
w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złożone
po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowo (art. 431 § 4
Kodeksu Spółek Handlowych).
4.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych poprzez ofertę publiczną, z
przytoczeniem jej treści
Podstawą prawną emisji Akcji serii D1 była Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Akcyjnej Browar Gontyniec z dnia 1.10.2014 roku o następującej treści:
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Browar Gontyniec S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 01 października 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D1 w trybie
oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu
Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw poboru akcji serii D1, praw do akcji serii D1
oraz akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. --------------------------------------------------------Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (dalej „Spółka”) na
podstawie art. 431 i następne kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym:---------------------------1.

§1
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 157.860,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy
osiemset sześćdziesiąt złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż
473.580,00 zł (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) to jest do kwoty nie
mniejszej niż 157.860,10 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i dziesięć
groszy) i nie większej niż 631.440,00 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści
złotych).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej
niż 4.735.800 (czterech milionów siedmiuset trzydziestu pięciu tysięcy ośmiuset) nowych akcji na
okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ------------------------------
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3.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej wartości
nominalnej objętych i opłaconych akcji serii D1. Stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7
kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego
kapitału zakładowego w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały. ---------------------

4.

Wszystkie akcje serii D1 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w tym w sposób wskazany w ust. 6. -----

5.

Cena emisyjna akcji serii D1 wynosić będzie 2,20 zł (dwa złote i dwadzieścia groszy). -------------

6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za akcje serii D1 w drodze
potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami
podmiotu obejmującego akcje serii D1. ----------------------------------------------------------------------------

7.

Akcje Serii D1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ---------------------a) Akcje Serii D1 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych
najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku,
uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia
roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane
po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, ------------------------------------------------------b) Akcje Serii D1 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu
przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału
zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały
wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia
tego roku obrotowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Akcje serii D1 zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 7
ust. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1382, z późn. zm.), z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

9.

Dniem prawa poboru jest 13 października 2014 r. --------------------------------------------------------------

10.

Akcje serii D1 zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby
posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za każdą 1 (jedną) akcję Spółki przysługiwać
będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii D1 każde 1 (jedno) prawo
poboru uprawniać będzie do objęcia 3 (trzech) akcji serii D1. Ułamkowe części akcji nie będą
przydzielane. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.

Akcje serii D1, nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych,
Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania zgodnie z art. 436 § 4 kodeksu spółek handlowych.
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1.

§2
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały wszelkich
pozostałych szczegółów emisji i oferty akcji serii D1 niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej Uchwały
(w tym w szczególności szczegółowego określenia zasad oferowania Akcji Serii D1 oraz określenia
terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D1). --------------------------------------------

2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie praw
poboru akcji serii D1, praw do Akcji Serii D1 (dalej „PDA”) oraz Akcji Serii D1 do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że zarówno PDA, jak i Akcje Serii D1 będą miały
formę zdematerializowaną. --------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji
niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji praw poboru akcji Serii D1, PDA i Akcji Serii
D1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie praw
poboru akcji serii D1, PDA i Akcji Serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą
„NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----------

§3
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §
6.1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:---------------------------------------------------------------------------„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 157.860,10 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset
sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 631.440,00 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy
czterysta czterdzieści złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.578.601 (jeden milion pięćset
siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset jeden) i nie więcej niż 6.314.400 (sześć milionów trzysta
czternaście tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) następujących serii:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do
1.000.000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką, -----------------------b. 178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B
oznaczonych numerami od 000001 do 178.600, opłaconych w całości gotówką, --------------------c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000001
do 400.000, opłaconych w całości gotówką, --------------------------------------------------------------------d. Nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 4.735.800 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy
osiemset) akcji serii D1 oznaczonych numerami od 000001 do 4.735.800, pokrytych w całości wkładami
pieniężnymi”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------§4
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w zakresie podwyższenia kapitału
zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki będą skuteczne z chwilą ich rejestracji przez sąd rejestrowy. -Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została przyjęta przy 1.149.484 głosów „za”, 150.000 głosach
„wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1.299.484 akcji na
1.578.600 wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 82,32 % kapitału zakładowego
Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Informacja o prawie pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, określenie
przyczyn wyłączenia lub ograniczenia tego prawa
Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji proporcjonalnie do
posiadanych przez siebie akcji zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (prawo poboru). Zgodnie z
art. 433 § 2 KSH, w interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w
części lub w całości. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga w takim wypadku większości co najmniej 4/5
głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to
zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Ponadto zarząd spółki przedstawiał walnemu
zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę
emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Przepisów art. 433 § 2 KSH nie stosuje się, 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 gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że
nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru,
nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH).
Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Browar Gontyniec z dnia
1.10.2014 roku prawo poboru akcji serii D1 przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Dzień, według
którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych Akcji serii D1 (Dzień Prawa
Poboru) ustalono na 13 października 2014 roku.
6. Określenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w
jakiej wypłacana będzie dywidenda
Akcje Serii D1 będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia ich zarejestrowania w KDPW na następujących
warunkach:


Akcje Serii D1 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w
dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w
dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego
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poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na
rachunku papierów wartościowych,
Akcje Serii D1 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu
przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału
zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane
lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku
obrotowego.

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta są równe w
prawie do dywidendy.
7. Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu realizacji praw z papierów wartościowych,
w tym wypłaty świadczeń pieniężnych przez emitenta, oraz podmiotów uczestniczących w realizacji praw z
papierów wartościowych, a także zakresu ich odpowiedzialności wobec nabywców oraz emitenta
Stosownie do postanowień Kodeksu Spółek Handlowych a także postanowień Statutu Spółki do podstawowych
praw akcjonariuszy zaliczyć można następujące prawa i przywileje oraz związane z nimi ograniczenia.
7.1. Prawa majątkowe
 Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez walne zgromadzenie spółki do wypłaty akcjonariuszom (art.
347 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących
sposobu podziału zysku (w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla
niektórych akcji), tym samym stosuje się zasady ogólne opisane poniżej.
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu
dywidendy, który może zostać wyznaczony przez zwyczajne walne zgromadzenie na dzień powzięcia
uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Kodeksu
Spółek Handlowych). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę
regulacje KDPW i GPW.
Stosownie do § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent informuje Krajowy Depozyt o
wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia ustalenia listy akcjonariuszy
uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) i dnia wypłaty dywidendy, nie później niż 5 dni przed dniem
dywidendy. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną
stronę internetową Krajowego Depozytu zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego. Emitent
ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tych informacji oraz ich zgodność z uchwałą właściwego organu
spółki w sprawie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień
wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Ponadto w terminie,
o którym mowa w § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW przekazuje się: (i) Krajowemu
Depozytowi, poprzez dedykowaną stronę internetową informację określającą liczbę akcji własnych, na które
dywidenda nie będzie wypłacana, oraz kod uczestnika, na którego kontach w Krajowym Depozycie
rejestrowane są te akcje, (ii) uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji
własnych emitenta, na które dywidenda nie będzie wypłacana – informację określająca liczbę tych akcji.
Zgodnie z § 105a Szczegółowych Zasad Działania KDPW Emitenci rejestrowanych w depozycie akcji,
zobowiązani są pobrać z systemu informatycznego KDPW jeden lub więcej certyfikatów elektronicznych
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umożliwiających im logowanie się do aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej KDPW, przeznaczonej
do komunikowania się z Krajowym Depozytem w formie elektronicznej.
Po sprawdzeniu zgodności informacji uzyskanych od uczestników zaangażowanych w obsługę wypłaty
dywidendy, ze stanami kont prowadzonych w Krajowym Depozycie, Krajowy Depozyt udostępnia
emitentowi, poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu, wezwanie do wniesienia
środków pieniężnych przeznaczonych na realizację prawa do dywidendy (§ 111 Szczegółowych Zasad
Działania KDPW).
Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Kodeksu
Spółek Handlowych). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze
nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem
wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z
zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę
należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem
powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 §
1 Kodeksu Spółek Handlowych). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy
dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego
charakteru wypłat.
Szczególna procedura dotyczy pobierania podatków od dywidendy przysługującej posiadaczowi akcji
będącemu nierezydentem, w przypadku, gdy mają zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej o
unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przepisy przewidują tzw.
certyfikat rezydencji, tj. zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane
przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Zastosowanie
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie
(niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów
podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a ust. 2
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych). Także zastosowanie zwolnienia od podatku od dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest uzależnione od wykazania przez spółkę uprawnioną
do dywidendy jej miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 c Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych).
Stosownie do postanowień Statutu Emitenta, jeżeli sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok
obrotowy wykazuje zysk, Emitent może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy. Do wypłacenia zaliczki na
poczet dywidendy jest upoważniony Zarząd Spółki, jednak jej wypłata wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Zaliczka na poczet dywidendy stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca ostatniego roku
obrotowego powiększonego o zysk przeniesiony z kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych w tym
celu w ostatnich trzech latach obrotowych, pomniejszonego o poniesione straty oraz kwoty przeznaczone na
kapitał zapasowy i kapitały (fundusze) celowe zgodnie ze Statutem lub ustawą (§ 23 Statutu).
Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.
 Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru)
przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych. Akcjonariusz może
zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości mocą uchwały walnego zgromadzenia, podjętej
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większością, co najmniej czterech piątych głosów, jeżeli leży to w interesie spółki. Przepisu o konieczności
uzyskania większości, co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z
obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez
subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich
oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy
zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.
 Prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
w przypadku jej likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Spółki nie przewiduje żadnego
uprzywilejowania w tym zakresie.
 Prawo zamiany akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie może być dokonywane na żądanie
akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej (art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut
Emitenta stanowi, że wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Statut Spółki nie zawiera zapisów o świadczeniach dodatkowych związanych z Akcjami Emitenta.
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (art. 359 § 1) akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy
statut tak stanowi. Zgodnie z § 8 Statutu Emitenta Akcje mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez
Spółkę za zgodą akcjonariusza.
 Prawo do zbywania posiadanych akcji.
 Prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1 Ksh, o ile inaczej nie
reguluje tego Statut lub uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami
spółki akcyjnej są członkowie Zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość
wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną dziesiąta kapitału zakładowego spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów
poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 Ksh).
 Prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek
handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki,
ściągnąć jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, o czym
mowa w art. 468 § 1 Ksh. W myśl art. 474 § 1 Ksh, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki
może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do
art. 474 § 2 Ksh, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z
akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego
akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.
 Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu
maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji
przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh).
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7.2. Prawa korporacyjne
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:
 Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na walnym
zgromadzeniu spółki. W myśl art. 4061 KSH prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki
publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego
zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z
akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,
mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w
dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art.4062 KSH).
Zgodnie z art. 4066 KSH członkowie Zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu.
Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 411 § 1 KSH każda akcja daje prawo do jednego głosu na
walnym zgromadzeniu. W oparciu o postanowienia art. 351 § 1 KSH spółka może wydawać akcje o
szczególnych uprawnieniach, które to uprawnienia powinny być określone w statucie (tzw. akcje
uprzywilejowane), zaś akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne.
Zgodnie z art. 351 § 2 zdanie drugie KSH spółka publiczna nie może wydawać akcji uprzywilejowanych co
do głosu, z zastrzeżeniem, iż jeżeli spółka takie akcje wydała przed uzyskaniem statusu spółki publicznej,
uprzywilejowanie akcji nadal istnieje.
Zgodnie z treścią art. 4063 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcje na okaziciela mające postać dokumentu
dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone
w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed
zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u
notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej
lub państwa będącego stroną umowy w Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o
zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że
dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Na podstawie art. 4064 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w
okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego
zgromadzenia.
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywaniu
prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast w spółce publicznej
pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 KSH).
Zasady dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Emitenta oraz zasady uczestnictwa w Walnych
Zgromadzeniach zostały określone w § 11 – 13 Statutu Spółki. Pełna treść Statutu Spółki znajduje się w
załączniku do niniejszego Memorandum.
 Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia
wniosku o umieszczenie w porządku obrad określonych spraw, przyznane akcjonariuszom posiadającym co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki. Statut może upoważnić do żądania zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą
kapitału zakładowego (art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
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najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na
21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
elektronicznej (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie
później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w
porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
zwołania walnego zgromadzenia (art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz lub akcjonariusze
spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem
walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty
uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 4 i § 5 Kodeksu Spółek
Handlowych). Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 Kodeksu Spółek
Handlowych). Zgodnie z § 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd
Spółki tak, aby odbyło się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli
Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
 Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art.
401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Zgodnie z §
12 ust. 7 Statutu Spółki akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Kodeksu
Spółek Handlowych. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i
godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może zostać zaskarżona w
drodze powództwa o uchylenie uchwały wytoczonego przeciwko spółce (art. 422 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych).
 Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje zgodnie z
art. 422 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych: (i) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom
tych organów (ii) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko tej uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej (iii) akcjonariuszowi
bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w tym walnym zgromadzeniu (iv) akcjonariuszom, którzy nie byli
obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też
powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. W przypadku spółki publicznej termin do
wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy
miesiące od dnia powzięcia uchwały. Osobom lub organom spółki, określonym w art. 422 § 2 Kodeksu
Spółek Handlowych, przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z Ustawą (art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych).
Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być
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wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia
powzięcia uchwały.
 Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami - zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu
Spółek Handlowych na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część 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.
 Prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad walnego zgromadzenia,
zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli
jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono
ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu,
może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji (art. 429
Kodeksu Spółek Handlowych).
 Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki
publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie
podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Jeżeli walne zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie
rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu
rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały.
 Prawo do imiennego świadectwa depozytowego oraz prawo do imiennego zaświadczenia o prawie
do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu Spółek
Handlowych Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje
uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Świadectwo depozytowe
potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego
treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów
wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Od chwili wystawienia
świadectwa depozytowego, papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa, nie mogą być
przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem
terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów
wartościowych na tym rachunku. W przypadku wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie
między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego
zgromadzenia (art. 4064 Kodeksu Spółek Handlowych).
 Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na
piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych).
 Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407
§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy 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 (art. 407 § 11 Kodeksu Spółek Handlowych).
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 Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie
tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
 Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w
tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający
jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy
mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
 Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów
uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego
zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi
protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych
przez zarząd odpisów uchwał.
 Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art.
486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej
szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
 Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku połączenia spółek),
w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia spółki).
 Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia
(art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych). Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i
świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę)
oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na
wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.
 Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem emitenta, udzieliła informacji, czy
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni
będącej akcjonariuszem emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może
żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa
posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spółek
Handlowych).
 Prawo do powoływania członków Rady Nadzorczej przez wybranych Akcjonariuszy. Zgodnie z
postanowieniem § 14 Statutu Emitenta członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w
następujący sposób:




tak długo jak spółka Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna (obecnie Black Lion
Fund Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania
nie mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Browar Gontyniec SA,
akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania 1 członka Rady
Nadzorczej, przy czym tak długo jak posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż
20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Browar Gontyniec SA, akcjonariusz ten
uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do powoływania łącznie 2 członków Rady Nadzorczej, jak
również będzie wyłącznie uprawniony do odwoływania powołanych przez siebie członków Rady
Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia, składanego na ręce Zarządu Emitenta,
tak długo jak spółka prawa Republiki Cypru pod firmą Kodotianus Limited z siedzibą w Limassol
posiadać będzie akcje uprawniające do wykonywania nie mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na

50





Walnym Zgromadzeniu spółki Browar Gontyniec SA, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie
osobiste) do powoływania 1 członka Rady Nadzorczej, przy czym tak długo jak posiadać będzie akcje
uprawniające do wykonywania nie mniej niż 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
spółki Browar Gontyniec SA, akcjonariusz ten uprawniony będzie (uprawnienie osobiste) do
powoływania łącznie 2 członków Rady Nadzorczej, jak również będzie wyłącznie uprawniony do
odwoływania powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia,
składanego na ręce Zarządu Emitenta,
pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy
akcjonariusz wskazany powyżej 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 w sposób opisany w punktach powyżej,
od momentu wygaśnięcia uprawnień osobistych akcjonariuszy Black Lion Fund Spółka Akcyjna oraz
Kodotianus Limited wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne
Zgromadzenie.

Emitent informuje przy tym, że w związku ze zmniejszeniem stanu posiadania akcji Emitenta przez spółkę
Kodotianus Limited poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, powyżej wskazane
uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej obecnie nie przysługuje.
8. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości
Zasady polityki Emitenta, co do wypłaty dywidendy
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych czysty zysk, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, może być
przeznaczony na:
 fakultatywne odpisy na kapitał zapasowy,
 odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych tworzonych w Spółce,
 dywidendę dla akcjonariuszy.
Wypłata dywidendy następuje u Emitenta zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Zgodnie z art.
347 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, organem uprawnionym do
dysponowania zyskiem Emitenta jest Walne Zgromadzenie. Według art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych
kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku
kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy
pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
Wszystkie Akcje Emitenta mają takie samo prawo do dywidendy. Zysk bilansowy Spółki przeznaczony przez jej
Walne Zgromadzenie do podziału dzieli się w stosunku do nominalnej wartości akcji. Zgodnie z § 23 ust. 1
Statutu Spółki Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
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Zasady polityki Emitenta, co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych lat obrotowych
Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie WZA, jednakże Zarząd Emitenta zamierza w okresie
najbliższych trzech lat obrotowych, to jest za lata 2014-2016 wnioskować o przeznaczenie całego zysku na
kapitał zapasowy z przeznaczeniem na dalszy rozwój.
9. Informacja o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami
wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku
W Memorandum zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem
akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać z porad
świadczonych przez doradców podatkowych.
9.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się
według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
1. podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy (bez pomniejszania o koszty
uzyskania przychodów),
2. przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art.
27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych),
3. podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych),
4. płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do
wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego.
5. Stosownie do art. 41. ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru przedmiotowego
ryczałtowanego podatku dochodowego zobowiązane są podmioty dokonujące wypłat lub stawiające do
dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tytułów określonych w art. 30a ust. 1 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się bez
pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania.
Szczególnego rodzaju sytuacja występuje w przypadku dochodów z papierów wartościowych zapisanych na
rachunkach papierów wartościowych lub na rachunkach zbiorczych, w rozumieniu Ustawy o Obrocie
instrumentami finansowymi. Do pobrania podatku z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend jako płatnicy,
zobowiązane są podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody
(przychody) te zostały uzyskane na terytorium Polski i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na
tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów
(art. 41 ust. 4d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Natomiast w zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami podatku w
zakresie dochodów (przychodów) z dywidend są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za
pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania
należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego (art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych).
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
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Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych
w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:
1. podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,
2. podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych),
3. zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie
spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):
a. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
b. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w lit. a, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
c. spółka, o której mowa w lit. b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w lit. a;
d. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych jest:
 spółka, o której mowa w lit. b, albo
 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w lit. b
Zwolnienie opisane powyżej ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z
dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości
wskazanej w lit. c, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku,
gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) w wysokości wskazanej w lit. c, przez spółkę
uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W
przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez
okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku w wysokości 19% przychodów z tytułu dywidendy
wraz z odsetkami za zwłokę do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze
zwolnienia.
Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
4. płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika
urzędu skarbowego (art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidend otrzymanych przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne
Dywidendy wypłacane zagranicznym osobom fizycznym z tytułu udziału w zyskach polskich osób prawnych
podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o ile odpowiednia umowa o unikaniu
podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej (art. 30a ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych). Zasady opodatkowania zagranicznych osób prawnych są analogiczne do zasad opodatkowania
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krajowych osób prawnych, z tym że w przypadku braku zwolnienia możliwe jest zastosowanie stawek podatku
wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca
dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz
wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Warunkiem zastosowania stawki
podatkowej wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobierania podatku
zgodnie z taką umową jest otrzymanie przez spółkę wypłacającą dywidendę zaświadczenia o miejscu
zamieszkania lub siedzibie odbiorcy dywidendy, wydanego dla celów podatkowych przez zagraniczną
administrację podatkową (certyfikat rezydencji).
Warunkiem zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych w odniesieniu do zagranicznych osób prawnych jest otrzymanie przez spółkę wypłacającą dywidendę
zaświadczenia o miejscu siedziby odbiorcy dywidendy, wydanego dla celów podatkowych przez zagraniczną
administrację podatkową (certyfikat rezydencji) oraz pisemnego oświadczenia odbiorcy dywidendy, że nie
korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu
na źródło ich osiągania.

9.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru oraz Akcji
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów
finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających
osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie
papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających,
jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów
(przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach
ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:


różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt
38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14;



różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o
których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a;



różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a;



różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających
osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub
art. 23 ust. 1 pkt 38;



różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną
albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub
jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e;



różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej powstałej
w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł
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osiągnięta w roku podatkowym.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art.
45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w
roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia
pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w
spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w
postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art.
30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Opodatkowanie dochodów osób prawnych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj.
kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie
lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na
zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy z zastrzeżeniem art. 25
ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacić na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w
wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a
sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy dotyczące zasad
opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej
z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z tymi umowami możliwe
jest pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od
dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące zasad opodatkowania
dochodów ze sprzedaży akcji stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
9.3. Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem akcji, podlega opodatkowaniu
podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:
 prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega również nabycie przez osoby fizyczne w drodze
spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem akcji,
wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy
darczyńcą i obdarowanym.
9.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
W myśl przepisu art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż praw majątkowych
będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.):
 firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
 dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
 dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
 dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne,
jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dodatkowo opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne,
inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest
opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
W przypadku, gdy żadna z powyższych sytuacji nie będzie miała miejsca, sprzedaż akcji będzie podlegała
opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% od wartości rynkowej akcji będących
przedmiotem umowy sprzedaży.
9.5. Odpowiedzialność za pobranie podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity
Dz.U. z 2012 roku poz. 749 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i
pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za
podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim
majątkiem. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne
przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.
10. Wskazanie stron umowy o submisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych postanowień tych umów
Emitent nie zawierał umowy o subemisję usługową ani inwestycyjną.
11. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych
11.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta
Akcje serii D1 oferowane są do objęcia dotychczasowym akcjonariuszom na zasadzie prawa poboru. Są oni
uprawnieni do zapisania się na Akcje serii D1 w wykonaniu prawa poboru (Zapis Podstawowy) oraz do złożenia
Zapisu Dodatkowego. Zgodnie z § 1 ust. 11 Uchwały Emisyjnej Akcje serii D1 nieobjęte przez dotychczasowych
akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (Zapis Podstawowy) oraz Dodatkowego Zapisu, Zarząd Spółki
przydzieli według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapis w oparciu
o zaproszenia Zarządu.
W Ofercie nie występuje podział na transze.
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11.2. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D1
Harmonogram publicznej oferty Akcji serii D1 przedstawia się następująco:
Harmonogram Oferty
9 października 2014 r.

13 października 2014 r.
5 grudnia 2014 r.
11 grudnia 2014 r.

11 – 19 grudnia 2014 r.
29 grudnia 2014 r.
9 stycznia 2015 r.
12-14 stycznia 2015 r.
do 16 stycznia 2015 r.

Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect,
prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW w Warszawie
SA akcje Spółki z przysługującym prawem poboru do objęcia Akcji serii D1
Dzień Prawa Poboru
Publikacja Memorandum Informacyjnego Spółki Browar Gontyniec SA
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj.
Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych
Notowanie Jednostkowych Praw Poboru. Ostatnim dniem notowań
Jednostkowych Praw Poboru na GPW jest drugi dzień sesyjny przed dniem
zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu
prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz
Zapisów Dodatkowych
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu
prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu
Przydział Akcji

Terminy realizacji Publicznej Oferty Akcji serii D1 mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o zmianie
terminów Oferty Publicznej w porozumieniu z Oferującym. Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów, okres
składania zapisów nie może zostać skrócony. Emitent może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania
Zapisów na Akcje (oraz stosownym przesunięciu pozostałych terminów). Informacja o ewentualnej zmianie
terminów zostanie przekazana w formie Komunikatu Aktualizującego do Memorandum, najpóźniej w ostatnim
dniu przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje, określonym w planowanym harmonogramie Oferty. W przypadku
udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji Aneksu do Memorandum dotyczącego zdarzenia lub
okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym
przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji tak, aby Inwestorzy, którzy złożyli
Zapisy na Akcje przed udostępnieniem Aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych Zapisów w
terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu.
11.3. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem
Terminy składania zapisów
Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w terminach od 11 do 29 grudnia 2014 r. Akcje serii D1
oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Osobami uprawnionymi do
wykonania prawa poboru Akcji oferowanych są osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia
ustalenia prawa poboru, tj. 13 października 2014 roku, którzy nie zbyli tego prawa do momentu złożenia Zapisu
na Akcje Oferowane oraz osoby, które nabyły Jednostkowe Prawa Poboru i nie dokonały jego zbycia do dnia
złożenia Zapisu.
Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru tj. dnia 13 października 2014 r. akcję Spółki
przysługuje jedno Jednostkowe Prawo Poboru, przy czym posiadanie 1 (jednego) Jednostkowego Prawa
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Poboru uprawnia do objęcia 3 (trzech) Akcji serii D1. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W
przypadku, gdy liczba Akcji serii D1 przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie
liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru będą dodatkowo uprawnione, w
terminie jego wykonania, do złożenia na oddzielnym formularzu Zapisu Dodatkowego. Zapis Dodatkowy może
zostać złożony maksymalnie na 4.735.800 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset) Akcji
serii D1, przy czym zostanie on zrealizowany w całości lub w części, pod warunkiem, że nie wszystkie Akcje
serii D1 zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru.
Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru zbywając Jednostkowe Prawa
Poboru rezygnują z możliwości jego wykonania, zachowując jednak prawo do złożenia Zapisu Dodatkowego.
Oznacza to, że możliwość złożenia Zapisu Dodatkowego przysługuje wszystkim osobom, które były
akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tzn. również i tym, które dokonały zbycia
Jednostkowych Praw Poboru.
Osoby, które nabyły Jednostkowe Prawo Poboru po dniu ustalenia prawa poboru, a nie były właścicielami Akcji
na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą jedynie złożyć Zapis na Akcje Oferowane w liczbie wynikającej z
posiadanych Jednostkowych Praw Poboru (Zapis Podstawowy). Nie mogą one złożyć Zapisu Dodatkowego.
Zgodnie z § 1 ust. 11 Uchwały Emisyjnej Akcje serii D1 nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w
trybie wykonania prawa poboru (Zapis Podstawowy) oraz Zapisu Dodatkowego, Zarząd spółki może przydzielić
według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o
zaproszenia Zarządu.
Szczegółowe terminy związane z Ofertą zostały przedstawione w pkt. 11.2 niniejszego Memorandum.
Cena
Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na 2,20 (dwa złote dwadzieścia groszy) zł.
Minimalna i maksymalna wielkość zapisu
Akcje Serii D1 oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Maksymalna wielkość
Zapisu Podstawowego tj. zapisu w wykonaniu prawa poboru wynika z liczby przysługujących danemu
Inwestorowi Jednostkowych Praw Poboru. Posiadanie 1 (jednego) Jednostkowego Prawa Poboru uprawnia do
nabycia 3 (trzech) Akcji Serii D1. Inwestorzy mogą składać zapisy na minimum 1 (jedną) Akcję Serii D1.
Osoby uprawnione do złożenia Zapisu Dodatkowego mogą złożyć taki zapis na Akcje Serii D1 w liczbie od 1
(jeden) do 4.735.800 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset) sztuk.
W przypadku złożenia Zapisu Podstawowego na większą liczbę Akcji Serii D1 niż wynikającą z liczby
posiadanych Jednostkowych Praw Poboru, zapis taki będzie traktowany jak zapis na maksymalną
dopuszczalną liczbę akcji wynikającą z liczby posiadanych praw poboru.
W przypadku złożenia Zapisu Dodatkowego na większą liczbę Akcji Serii D1 niż wielkość emisji, zapis taki
będzie traktowany jak zapis na wszystkie oferowane Akcje Serii D1.
W przypadku złożenia przez Inwestora, któremu Zarząd zaoferował objęcie Akcji Serii D1 nieobjętych w
wykonaniu prawa poboru i w Zapisach Dodatkowych, zapisu na akcje w liczbie przekraczającej liczbę akcji
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zaoferowaną mu przez Zarząd, zapis taki będzie traktowany jak zapis na oferowaną danemu Inwestorowi liczbę
akcji.
Procedura składania zapisów
Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru mogą dokonywać Zapisów na Akcje Serii D1 w domach
maklerskich, prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane prawa poboru.
Zapisy na Akcje Serii D1 będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu
maklerskim przyjmującym Zapisy, jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w
Memorandum.
Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym Zapisy na Akcje Serii D1, umożliwiającą składanie
dyspozycji za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych środków technicznych,
może składać Zapisy na Akcje Serii D1 za ich pośrednictwem, podając wszystkie dane, niezbędne do złożenia
Zapisu na Akcje Serii D1, zgodnie z postanowieniami Memorandum.
Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania Zapisu na Akcje Oferowane w wykonaniu
prawa poboru lub Zapisów Dodatkowych oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z
procedurami domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych przyjmującego
zapis. W poszczególnych domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych
udzielane będą techniczne informacje dotyczące składania Zapisów oraz dostępne będą formularze zapisów.
Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury domów maklerskich przyjmujących
Zapisy na Akcje Serii D1.
Osoba składająca Zapis powinna wypełnić i podpisać formularz zapisu na Akcje Serii D1 w trzech
egzemplarzach. Jeden egzemplarz formularza zapisu, jako poświadczenie złożonego Zapisu na Akcje Serii D1
otrzymuje inwestor lub jego pełnomocnik. Składając Zapis na Akcje Serii D1 w ramach wykonania prawa
poboru Inwestor nie składa dyspozycji deponowania, gdyż po wykonaniu posiadanych praw poboru
przydzielone akcje zostają zapisane na rachunek, z którego wykonane zostały prawa poboru.
W przypadku osób posiadających Jednostkowe Prawa Poboru zapisane na rachunkach papierów
wartościowych w bankach – depozytariuszach, lub w przypadku osób uprawnionych do złożenia Zapisu
Dodatkowego, którym Jednostkowe Prawo Poboru w dniu jego ustalenia zapisano na rachunku w banku –
depozytariuszu, Zapisy na Akcje Serii D1 składane są w firmach inwestycyjnych wskazanych przez te banki –
depozytariuszy.
Zapis na Akcje Serii D1 w wykonaniu prawa poboru zawiera m.in. następujące informacje:


dane o subskrybencie,



określenie typu Zapisu: Zapis w wykonaniu prawa poboru, Zapis Dodatkowy,



liczbę realizowanych praw poboru w związku ze składanym Zapisem,



liczbę Akcji Serii D1 objętych Zapisem,



cenę emisyjną Akcji Serii D1,



kwotę wpłaty na Akcje Serii D1,



datę i podpis subskrybenta oraz podpis osoby upoważnionej do przyjmowania Zapisów i wpłat na akcje,
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adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje

Ponadto Zapis uzupełnia się o oświadczenie, w którym subskrybent stwierdza, że:


zapoznał się z treścią Memorandum,



zaakceptował warunki subskrypcji,



wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki.

Zwraca się uwagę subskrybentom, że Zapis w wykonaniu prawa poboru i Zapis Dodatkowy powinny być
złożone na oddzielnych formularzach.
W przypadku dokonywania Zapisu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych należy wskazać, na rzecz
którego z zarządzanych przez to towarzystwo funduszy Zapis jest składany.
Składając Zapis na Akcje Serii D1, które nie zostały objęte w ramach wykonania prawa poboru Inwestor lub
jego pełnomocnik jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania akcji, która umożliwi
zapisanie na rachunku papierów wartościowych Inwestora akcji, które zostały mu przydzielone. Dyspozycja
deponowania złożona przez Inwestora nie może być zmieniona.
Na dowód przyjęcia Zapisu subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi subskrybent.
Zapis na Akcje Serii D1 dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będzie nieważny.
Osoba zapisująca się powinna okazać w firmie inwestycyjnej przyjmującej Zapis odpowiednie dokumenty,
zgodne z wymogami identyfikacji inwestorów obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej.
Dla ważności Zapisu na Akcje Serii D1 wymagane jest w terminie przyjmowania Zapisów złożenie właściwie i w
pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia Zapisu
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum.
11.4. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania
wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej
Warunkiem skutecznego złożenia Zapisu jest jego opłacenie, w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji objętych
Zapisem i ich Ceny Emisyjnej, najpóźniej w chwili składania Zapisu. Oznacza to, że wpłata na Akcje Oferowane
musi wpłynąć na rachunek domu maklerskiego, za pośrednictwem którego składany jest Zapis, najpóźniej w
chwili złożenia Zapisu. Opłacenie Akcji Oferowanych następuje wyłącznie w walucie polskiej. Dopuszcza się
następujące formy opłacenia Zapisu pod warunkiem zaakceptowania ich przez biuro maklerskie przyjmujące
Zapis:
 gotówką w biurze maklerskim przyjmującym Zapis (o ile prowadzi obsługę kasową),
 przelewem bankowym na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego Zapis,
 w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych subskrybenta i Spółki,
Zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych opłacenie zapisu na akcje serii D1 w formie potrącenia
wzajemnych wierzytelności pieniężnych subskrybenta i Spółki będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy będzie
to potrącenie umowne.
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W przypadku Inwestorów, którzy składają Zapisy na Akcje Oferowane w związku z Jednostkowymi Prawami
Poboru zapisanymi na rachunku papierów wartościowych w chwili składania Zapisu (Zapisy Podstawowe) lub
Inwestorów, którzy mieli Jednostkowe Prawa Poboru zapisane na tym rachunku w dniu prawa poboru (Zapisy
Dodatkowe) wymaga się, aby środki na opłacenie Akcji znalazły się na właściwym rachunku danej firmy
inwestycyjnej (przyjmującej Zapisy) najpóźniej w chwili składania Zapisu.
Skutkiem prawnym niedokonania przez Inwestora wpłaty na Akcje Oferowane w terminie określonym w
Memorandum będzie nieważność Zapisu. W przypadku opłacenia Zapisu w części, Zapis ten będzie nieważny,
a Inwestorowi nie będą przydzielone żadne Akcje Oferowane, również te w części opłaconej.
W przypadku Zapisów składanych przez Inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, Inwestorzy dokonują
wpłat na Akcje Serii D1 na wydzielony rachunek firmy inwestycyjnej wskazany w zaproszeniu do złożenia
Zapisu.
Skutkiem prawnym niedokonania przez Inwestora wpłaty na Akcje Serii D1 w terminie określonym w
Memorandum będzie nieważność Zapisu. W przypadku opłacenia mniejszej liczby akcji, niż wskazana w
dokumencie zapisu, będzie on nieważny, a Inwestorowi nie zostaną przydzielone żadne Akcje Serii D1, również
te w części opłacone.
Wyłączną odpowiedzialność z tytułu terminowego wniesienia wpłat na Akcje ponosi Inwestor.
W przypadku, gdy prawo poboru realizowane jest z rachunku papierów wartościowych danego Inwestora w
domu maklerskim, Akcje Serii D1 zostaną zapisane automatycznie na rachunku papierów wartościowych, z
którego realizowany jest Zapis w wykonaniu prawa poboru lub Zapis Dodatkowy – bez konieczności złożenia
przez Inwestora dyspozycji deponowania.
W przypadku Akcji Serii D1 nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w Zapisach Dodatkowych, które zostały
następnie objęte przez wytypowanych przez Zarząd Emitenta Inwestorów, Akcje Serii D1 zasilą rachunki
papierów wartościowe tych Inwestorów wskazane w złożonych dyspozycjach deponowania.
Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu.
11.5. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych
złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne
Jeżeli w okresie ważności Memorandum zaistnieje potrzeba, Emitent udostępni do publicznej wiadomości
niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w
formie Aneksu oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum, informacje o istotnych błędach lub
niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru
wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości lub o których
Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Memorandum.
W przypadku gdy Aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji, osoba, która
złożyła Zapis przed udostępnieniem Aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego Zapisu.
Następuje to przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej
przyjmującej Zapisy, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu.
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W przypadku, gdy Aneks zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym przydziałem
Akcji Oferowanych, w celu umożliwienia Inwestorom, którzy złożyli Zapisy przed udostępnieniem tego Aneksu,
uchylenia się od skutków prawnych złożonych Zapisów, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu
przydziału Akcji Oferowanych.
11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych
Zarząd Emitenta w porozumieniu z Oferującym, w oparciu o prawidłowo opłacone Zapisy, dokona przydziału
Akcji Serii D1. Przydział Akcji Serii D1 zostanie dokonany w terminie wskazanym w punkcie 11.2 niniejszego
Memorandum.
Podstawą przydziału Akcji Serii D1 będzie złożenie i opłacenie Zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w
Memorandum. Inwestorom, którzy złożyli Zapisy Podstawowe na Akcje Serii D1 w liczbie wynikającej z liczby
posiadanych Jednostkowych Praw Poboru, przydzielone zostaną Akcje Serii D1 w liczbie wynikającej ze
złożonego Zapisu. Akcje Serii D1 nieobjęte w wykonaniu prawa poboru zostaną przeznaczone na realizację
Zapisów Dodatkowych złożonych przez osoby będące Akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa
poboru. W ramach Zapisów Podstawowych nie występuje możliwość dokonania redukcji zapisów. Akcje Serii
D1 nieobjęte w wykonaniu prawa poboru zostaną przeznaczone na realizację Zapisów Dodatkowych złożonych
przez Akcjonariuszy. Jeśli Zapisy Dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji Serii D1 niż pozostająca do
objęcia, przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji Zapisów. Ułamkowe części
Akcji Serii D1 nie będą przydzielane. Emitent nie będzie przydzielał również Akcji Serii D1 kilku osobom łącznie.
Akcje Serii D1 nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone po jednej Akcji Serii D1 kolejno
Inwestorom, którzy złożyli Zapisy Dodatkowe na największą liczbę Akcji Serii D1. W przypadku, gdy zgodnie z
powyższą zasadą, do przydziału jednej Akcji Serii D1 kwalifikowałyby się co najmniej dwa Zapisy (opiewające
na tą samą liczbę Akcji Serii D1), akcja ta zostanie przydzielona losowo za pośrednictwem systemu
informatycznego obsługującego przydział.
Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii D1 zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru lub w Zapisach Dodatkowych,
Zarząd Emitenta będzie mógł zaoferować nieobjęte Akcje Serii D1 wytypowanym przez siebie Inwestorom. W
takim przypadku przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
Przydzielenie Akcji Serii D1 w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w Zapisie nie daje podstaw do odstąpienia
od Zapisu.
11.7. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot
W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Inwestorowi składającemu Zapis na Akcje
Oferowane nie zostaną przydzielone Akcje lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji niż ta, na którą
złożono Zapis lub innej przyczyny powodującej konieczność zwrotu części lub całości wpłaconej kwoty, środki
te zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Akcji, na rachunki bankowe
lub Rachunki Inwestycyjne wskazane w formularzach zapisu. Zwrot kwot nastąpi bez jakichkolwiek
odszkodowań lub odsetek.
Zwrot wpłat na Akcje Serii D1 dokonywanych na Zapisy, co do których Inwestorzy na podstawie art. 51 a
Ustawy o Ofercie uchylili się od skutków złożonego oświadczenia woli, nastąpi w terminie 14 dni od dnia
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dokonania przydziału Akcji, na rachunki bankowe lub rachunki inwestycyjne wskazane w formularzach zapisu.
Zwrot kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
11.8. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od
jej przeprowadzenia
Emisja Akcji Serii D1 nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
 do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum nie zostanie objęta zapisem
należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja Serii D1, lub
 Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D1, lub
 uprawomocni się postępowanie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D1.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii D1 uzależniona jest także od
złożenia przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego
oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość podwyższenia
kapitału zakładowego na podstawie ilości Akcji Serii D1 objętych ważnymi Zapisami. Oświadczenie to, złożone
zgodnie z art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po
zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego
w drodze emisji Akcji Serii D1. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby
niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D1 i tym samym
niedojście emisji Akcji Serii D1 do skutku.
Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
Akcji Serii D1 zostanie złożony do sądu niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów od
podmiotów przyjmujących Zapisy na akcje.
Do dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje zwykłe na okaziciela serii D1 Browar Gontyniec Spółka
Akcyjna o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda akcja, oferowanych w ramach prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy, Emitent może odstąpić od Publicznej Oferty jedynie z ważnych powodów, do
których należy zaliczyć w szczególności:


nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie można było
przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny wpływ na
przebieg oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów,



nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed
rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną
Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów,



nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć
negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty,
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wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i
przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub wpływała na
bezpieczeństwo interesów inwestorów.

Po rozpoczęciu Oferty Publicznej 4.735.800 Akcji zwykłych na okaziciela Serii D1 Browar Gontyniec Spółka
Akcyjna o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda akcja, oferowanych w ramach prawa poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy Emitent może zawiesić Ofertę Publiczną, tylko w sytuacjach nadzwyczajnych,
niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić zagrożenie dla interesu Emitenta lub
inwestora lub byłoby niemożliwe.
Emitent zwraca uwagę, że w przypadku odstąpienia lub zawieszenia oferty dokonane przez inwestorów wpłaty
na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone Zapisy zostaną przez
Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na akcje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi subskrybentom.
Osoby, które złożyły Zapis na Akcje Serii D1 mają prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu
w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, na podstawie którego oferta jest zawieszana.
Uchylenie się od skutków prawnych Zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w biurze
maklerskim, w którym złożono Zapis.
Zawieszenie Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej
przeprowadzenia. W takim przypadku odwieszenie Oferty Publicznej przez Zarząd Spółki nastąpi w takim
terminie, aby przeprowadzenie Oferty Publicznej było dalej prawnie możliwe.
11.9. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz
sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot
W przypadku dojścia do skutku Oferty Akcji Serii D1, informację o tym fakcie Emitent przekaże w trybie
określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie, niezwłocznie po dokonaniu przydziału.
Spółka przekaże informację o niedojściu Oferty Akcji Serii D1 do skutku w trybie określonym w art. 56 ust. 1
Ustawy o ofercie, niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę informacji o niedojściu Oferty do skutku.
Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku, jeżeli:
1) do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Oferowanych nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone
Zapisy na co najmniej 1 (jedną) Akcję Serii D1, lub
2) w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Oferowanych,
3) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji Oferowanych.
Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji Serii D1, a środki finansowe przeznaczone
na objęcie akcji będą czasowo zamrożone, natomiast ich zwrot nastąpi bez jakichkolwiek odsetek i
odszkodowań, w terminie 14 dni od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o
niedojściu do skutku emisji Akcji Oferowanych.
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11.10. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub
jej odwołaniu
Fakt dotyczący odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia oferty zostanie podany do publicznej
wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Akcje w formie
Aneksu do Memorandum.
Uzasadnienie decyzji o odwołaniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia oferty nie musi być przekazane do
publicznej wiadomości.
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IV. DANE O EMITENCIE I JEGO DZIAŁALNOŚCI
1. Podstawowe dane o Emitencie
Nazwa (firma)
Kraj:
Siedziba:
Adres:
Numer KRS:
NIP:
REGON:
Oznaczenie Sądu:
Telefon:
Fax:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

Browar Gontyniec Spółka Akcyjna
Polska
Kamionka
64-800 Chodzież, Kamionka 21
0000396902
764-26-34-046
301363600
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
+ (67) 350 53 82
+ (67) 345 03 40
sekretariat@browar-gontyniec.pl
www.grupagontyniec.pl

2. Czas trwania Emitenta
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony – zgodnie z § 4 pkt. 1 Statutu Spółki „czas trwania Spółki nie
jest ograniczony”.
3. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent
Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek
handlowych. Do utworzenie Emitenta nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
Emitent powstał z przekształcenia spółki Browar Gontyniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną w trybie art. 563 i art. 577 Kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie nastąpiło na mocy Uchwały nr
2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Browar Gontyniec Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kamionce w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę Browar Gontyniec
Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce, objętej Protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia
31 sierpnia 2011 r., sporządzonym przez asesor notarialną Annę Ziółkowską, zastępcę notariusz Aleksandry
Zapart w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, Rep. A Nr 8056/2011. Przekształcenie Emitenta zostało wpisane
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 września 2011 r.
4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru, a w przypadku gdy
Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia,
ze wskazaniem organu, który je wydał
Postanowienie o wpisie Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako spółki
przekształconej zostało wydane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy w dniu 22 września 2011 roku pod numerem KRS 0000396902 - sygn. akt PO.IX NSREJ.KRS/5745/14/364.
Dla utworzenia Emitenta nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
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5. Opis historii Emitenta
Poprzednikiem prawnym Emitenta jest Spółka Browar Gontyniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Została ona utworzona dnia 10 lutego 2010 roku. Emitent został wpisany 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. Historia Spółki rozpoczęła
się od opracowania pełnej koncepcji produktu, wdrożenia go do produkcji zleconej oraz rozpropagowania,
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 i odnotowywało wzrost sprzedaży. W międzyczasie Spółka rozpoczęła budowę
własnego obiektu w Kamionce koło Chodzieży, w którym na przełomie 2013/2014 roku została zainstalowana
własna instalacja do produkcji piwa i aktualnie trwają prace związane z uruchomieniem produkcji w pełnym
zakresie. W 2011 r. Emitent pozyskał inwestora strategicznego, Black Lion Fund S.A. W tym samym roku
Browar Gontyniec nabył aktywa Browaru w Czarnkowie.
Obecnie Browar Gontyniec S.A. to spółka kultywująca tradycję warzenia piwa naturalnymi sposobami,
stawiająca na najwyższą jakość produkowanego trunku, Emitent konsekwentnie buduje swoją markę i
utrzymuje wizerunek browaru regionalnego. Zamierzeniem strategicznym Spółki jest wykorzystanie
osiągniętego efektu skali do zwiększenia cen swoich produktów i w związku z tym osiągania wyższych marż na
sprzedaży. W 2013 roku Spółka osiągnęła 17 551 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży.
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 zakładu Browaru Gontyniec w Kamionce:
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.
d. budowa została zakończona w czerwcu 2012 r.
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 przez Black Lion Fund, w dniu 2 grudnia 2011 roku, części akcji do Progress FIZAN
(45,7% udziału w Spółce).
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6. Debiut, w dniu 4 lipca 2012 roku, akcji spółki Browar Gontyniec S.A. 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.
8. W sierpniu 2013 r. rozpoczęto przeniesienie linii produkcyjnej z Browaru Konstancin do nowego obiektu
w Kamionce.
9. Uchwała NWZ z dnia 1 października 2014 roku dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji nowych Akcji serii D1 w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect”.
Cena emisyjna akcji określona na kwotę 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy).
10. Uchwała o połączeniu Emitenta ze spółkami zależnymi Fulmar sp. z o.o. oraz Fulmar BIS sp. z o.o.
11. Rozpoczęcie produkcji piwa w browarze Gontyniec jest na etapie rozruchu produkcyjnego. Na tym
etapie dokonywana jest eliminacja usterek oraz regulacja ustawień urządzeń, dlatego też rozruch
zakładu produkcyjnego oznacza funkcjonowanie w ograniczonym zakresie i z uwzględnieniem
przestojów produkcyjnych. Optymalizacja funkcjonowania zakładu produkcyjnego może potrwać do
końca pierwszego kwartału 2015 r.

6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia
Kapitał akcyjny powstaje w wyniku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji danej serii. Jego wartość
stanowi iloczyn wartości nominalnej akcji i liczby akcji Emitenta.
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również
nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów
ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć
kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy,
dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Spółka może tworzyć z zysków fundusz rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki
oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
Wartość kapitału własnego kształtuje także poziom skumulowanych zysków (strat) z lat ubiegłych oraz zysk
(strata) z roku bieżącego.
Zgodnie z postanowieniami § 6 oraz 9 Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa, w spółce tworzy
się następujące kapitały:
a) kapitał zakładowy - na dzień 30.09.2014 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosi 157.860 zł (sto
pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.578.600 (jeden milion
pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości gotówką - § 6 Statutu. Kapitał zakładowy dzieli się na:
i.
1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001
do 1.000.000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką,
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ii.

178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B
oznaczonych numerami od 000001 do 178.600, opłaconych w całości gotówką,
iii.
400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od
000001 do 400000, opłaconych w całości gotówką.
b) Kapitał zapasowy - na podstawie § 9, pkt. 9.2 oraz 9.3 Statutu Emitenta w Spółce tworzony jest kapitał
zapasowy, zgodnie z wymogami art. 396 KSH, co oznacza, że kapitał zapasowy tworzony jest na
pokrycie straty z odpisów z zysku do podziału w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok
obrotowy. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa 1/3
wartości kapitału zakładowego. Na dzień 30.09.2014 r. kapitał zapasowy wynosi 12.591.386,22 PLN
(dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i
dwadzieścia dwa grosze).
c) inne kapitały i fundusze – zgodnie z § 9, pkt. 9.1.b Statutu Emitenta w Spółce mogą być tworzone inne
kapitały i fundusze, przewidziane przepisami prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia.
Ponadto, stosownie do postanowień „§ 6a. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego” Statutu:
1.
2.

3.

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie
wyższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż
200.000 (dwieście tysięcy).
Akcje serii C mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A
emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Browar
Gontyniec Spółka Akcyjna 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.

7. Informacja o nieopłaconej części kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy Emitenta w łącznej wysokości 157.860,00 złotych został pokryty i opłacony w całości.
8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy
uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych
emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu
wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego, Spółka nie emitowała obligacji zamiennych
lub obligacji dających prawo pierwszeństwa.
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9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego
upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być
podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie
aktualizacji memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie
Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki nie może być w tym trybie
podwyższony w terminie ważności Memorandum.
10. Rynki papierów wartościowych, na których są lub były notowane papiery wartościowe Emitenta lub
wystawione w związku z nimi kwity depozytowe
Papiery wartościowe Emitenta, tj. Akcje serii A oraz B są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu
NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 4.07.2012 r.,
natomiast Akcje serii C są przedmiotem obrotu na tym samym rynku od dnia 12.09.2013 r.
Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych.
11. Informacja o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym
Emitentowi ani jego papierom wartościowym nie został nadany rating.
12. Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub 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
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego, według najlepszej wiedzy Emitenta, akcjonariuszami
posiadającymi powyżej 5% akcji Emitenta są następujące podmioty:`
 Black Lion Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, prowadzący działalność inwestycyjną o
profilu private equity/venture capital posiadającym 38,01% akcji w kapitale zakładowym oraz 38,01%
głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, poprzez
zarządzany przez to towarzystwo Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
posiada łącznie 14,63% akcji w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu,
 Virga Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca 8,19% akcji w kapitale zakładowym oraz
8,19% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu,
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Informacja o podmiotach zależnych od Emitenta
Emitent posiada następujące jednostki od siebie zależne:
Nazwa spółki

Siedziba

Udział
Emitenta
w
kapitale
zakładowym
spółki (%)
100
100
100

Browar Czarnków S.A.
Czarnków
Browar Konstancin S.A.
Obory
Bro – Kon Logistyka Sp. z o.o. w Kamionka
likwidacji
Źródło: Emitent.

Spółka Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnkowie zajmuje się sprzedażą detaliczną wyrobów
spółki Browar Gontyniec S.A. we własnej sieci sprzedaży.
Spółka Browar Konstancin Spółka Akcyjna z siedzibą w Oborach zajmuje się dystrybucją piw marki Konstancin
w kanale detalicznym i hurtowym.
Spółka Bro – Kon Logistyka Sp. z o.o. w likwidacji nie prowadzi działalności operacyjnej.
13. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach Emitenta
13.1. Podstawowy przedmiot działalności Emitenta
Emitent, od początku swojego istnienia działa na polskim rynku piwowarskim.
Rynek ten obecnie, to:


20 mld zł — tyle Polacy wydają rocznie na piwo. Jest to ponad połowa wszystkich wydatków Polaków
na alkohol.



ok. 88,4 proc. — to udział trzech największych graczy w rynku piwa w Polsce – Kompanii Piwowarskiej
(SAB Miller), Grupy Żywiec (Heineken) oraz Okocim (Carlsberg Polska), według danych za 2012 r.



40 browarów regionalnych - tyle browarów tworzy obecnie sektor browarów regionalnych w Polsce.
Dla porównania - w Niemczech działa ok. 1200 browarów regionalnych.



7 proc. — to obecny udział browarów regionalnych w polskim rynku piwnym, ale z branżowych danych
wynika, że udział ten stale się zwiększa i w najbliższych latach może osiągnąć poziom około 10%.



Charakterystyczni Klienci - klienci kupujący produkty browarów regionalnych, szukający konkretnego
smaku i jakości, którzy zasadniczo są mniej wrażliwi na cenę produktu, w związku z czym są skłonni
płacić więcej za piwo.

Źródło: ZPPP, SRBP, GUS

Podstawowy przedmiot działalności Emitenta (według PKD) to:


11.05.Z, Produkcja piwa,



46.34.A, Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
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47.25.Z, Sprzedaż detaliczna
wyspecjalizowanych sklepach.

napojów alkoholowych

i bezalkoholowych

prowadzona

w

W chwili obecnej własność Emitenta stanowią 2 browary: instalacja do produkcji piwa w Kamionce
(wyposażona w linię produkcyjną z przejętego browaru w Oborach) oraz instalacja w Czarnkowie (przejęta w
2011 r.).
Spółka reprezentuje grupę regionalnych browarów. W ofercie Spółki znajdują się wyjątkowe, warzone według
tradycyjnej receptury piwa o uznanej marce – Noteckie, Gniewosz oraz Konstancin. Marki docelowo będą
pozycjonowane na półce Upper mainstream (Gniewosz), Premium (Noteckie), Top Premium i prezentowy
(Konstancin i Noteckie 0,75). Połączone obecnie moce produkcyjne obu browarów będą wynosić ok. 55 tys. hl,
co stanowi ok. 6% tzw. rynku małych browarów.
Browar Gontyniec
Browar GONTYNIEC S.A. to spółka zlokalizowana w miejscowości
Kamionka koło Chodzieży, która rozpoczęła działalność w kwietniu
2010 roku jako kontraktowy sprzedawca piwa. Aktualnie browar ten
posiada własne aktywa produkcyjne. Browar Gontyniec S.A.
(Emitent) jest aktualnie właścicielem m.in. instalacji browaru w
Czarnkowie, instalacji w Kamionce będącej w fazie rozruchu
produkcyjnego oraz spółki Browar Konstancin, które wspólnie tworzą
grupę „Browar Gontyniec” (dalej „Grupa”). Główni odbiorcy Grupy to:
REAL, Piotr i Paweł, Kaufland, E.Leclerc, Intermarche, Alma, Makro, Małpka, Eurocash, SCA PR Polska.
W czerwcu 2012 r. zakończona została budowa budynku browaru w Kamionce (gm. Chodzież), natomiast na
przełomie roku 2013 i 2014 rozpoczęto instalację w nim linii produkcyjnej. W związku z tym miały miejsce
niezbędne prace adaptacyjne w budynku Browaru Gontyniec, mające na celu dostosowanie go do instalacji.
Obiekt w Kamionce oprócz produkcji będzie pełnił następujące funkcje:
1) magazyn wyrobów gotowych - w celu przejęcia całości gospodarki magazynowej Browaru Gontyniec
S.A. i przygotowywanie ładunków do wysyłki (konfekcjonowanie i przepakowywanie ze skrzynek w
opakowania kartonowe, takie jak sześciopaki oraz kartony przeznaczone na 20 butelek). Umożliwi to
zmniejszenie kosztów zewnętrznego outsourcingu w tym zakresie.
2) część handlowa - sklep firmowy.
Browar CZARNKÓW zlokalizowany jest w miejscowości Czarnków (25 km
od Kamionki). Browar Czarnków jest zakładem produkcyjnym, który od
2011 roku należy do Emitenta, posiada moce produkcyjne w ilości 35 tys.
hl (bez zmian w organizacji procesu produkcji), cieszy się bogatą historią,
ugruntowaną pozycją na rynku polskim oraz bardzo lojalną grupą klientów.

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
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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 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.
Browar Czarnków posiada Certyfikat ISO 22000:2005 nadany przez TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
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Proces produkcji piwa
Produkcja piwa w Czarnkowie oraz w Kamionce 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.

Fermentacja 
Dojrzewanie 
Filtracja 
Stabilizacja

Warzelnia

Pakowanie

Źródło: Emitent.

Poniższa grafika przedstawia proces produkcji piwa, wykorzystywany przez Emitenta.

Dostarczenie słodu

Filtrowanie i rozlew

Śrutowanie słodu

Leżakowania

Zacieranie i gotowanie

Fermentacja

Źródło: Emitent.
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Dodanie drożdży

Dodanie chmielu

Kadź osadowa

Browar Konstancin
Spółka Browar Konstancin sp. z o.o. zlokalizowana była w miejscowości Obory w
gminie Konstancin Jeziorna. Rozpoczęła działalność w kwietniu 1994 roku. Browar
Konstancin oferował szeroką gamę piw: pszeniczne, żytnie oraz z dębowej beczki.
Jego moce produkcyjne kształtowały się na poziomie 12 tys. hl. Aktualnie instalacja
produkcyjna została przeniesiona do Kamionki. Po modernizacji maksymalna moc
produkcyjna linii zostanie zwiększona do ok. 20 tys. hl. Aktualnie instalacja jest na
etapie rozruchu produkcyjnego. Pod marką Konstancin oferowane będą piwa warzone
wg tych samych receptur. Sprzedaż produktów pod marką Konstancin będzie
prowadzona przez Browar Gontyniec S.A.

13.2. 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.
Wybrane produkty Browaru Gontyniec
Browar Gontyniec posiada certyfikaty Urzędu do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
odpowiedzialnego za rejestrację wspólnotowych znaków towarowych oraz wspólnotowych wzorów
przemysłowych na rynku europejskim obejmując ochroną rejestrowane i już zarejestrowane znaki towarowe
oraz wzory przemysłowe. Spółka posiada również Świadectwa Ochronne wydane przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prawa ochronnego znaków towarowych.
GNIEWOSZ PIWO JASNE

Piwo jasne o zaskakująco 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.

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.

PIWO GNIEWOSZ KORZENNE

Piwo Gniewosz o smaku korzennym zostało przygotowane jako autorski
projekt piwowarów Browaru Czarnków inspirowany recepturami Marcina z
Urzędowa. Żyjący w XVI wieku Marcin z Urzędowa, lekarz, zielarz wydał w
1595 roku „Herbarz Polski" - dzieło przyrodniczo-lecznicze uważane za
pierwszy podręcznik farmakognozji. Według jego zapisów, grzany napój
wzbogacono o owoce z przydomowych ogrodów: porzeczki czarne,
czerwone, maliny, winorośl i aronie. Owoce suszone użyte do „grzańca" to
śliwki, jabłka, gruszki, a z owoców dziko rosnących tarka i głóg. Dodatki
takie jak cynamon, wanilia, goździki, imbir, gałka muszkatołowa kupowano.
Dodawano również miód z własnych pasiek.
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PIWO GNIEWOSZ NA MIODZIE AKACJOWYM

Piwo Gniewosz na miodzie akacjowym zostało przygotowane we
współpracy z mistrzem pszczelarskim Ireneuszem Gołaskim oraz jego
pasieką Republika Miodu. Pasieka leży w malowniczej Puszczy Noteckiej w
zachodniej Wielkopolsce. Ma charakter wędrowny: w sezonie ule
wywożone są na miejsca konkretnych upraw i tym samym uzyskuje się
jednolicie gatunkowy miód. Pszczoły wędrują na pola rzepaku, gryki, facelii,
aleje lipowe i akacjowe, a pod koniec lata do lasu na wrzos. Efektem jest
czysty i pełnowartościowy miód z terenów nieskażonych przemysłem.

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.

Emitent planuje zmianę i rozszerzenie portfolio piw marki Noteckie w roku 2015. Planowane jest również wprowadzenie
marki Noteckie oraz marki Gniewosz w butelkach zwrotnych o większej pojemności – 0,5 litra (dotychczas piwa Noteckie i
Gniewosz były rozlewane w butelkach o pojemności 0,33 litra). Planuje się, że przebudowane portfolio będzie się składać
z następujących kategorii piw marki Noteckie:







Jasne (bez zmian w recepturze)
Ciemne (bez zmian w recepturze)
Niefiltrowane (zastąpi aktualnie produkowane piwo Noteckie nisko pasteryzowane)
Imbirowe (nowa receptura)
Miodowe (nowa receptura)
Bursztynowe ( nowa receptura – na bazie mixu piwa jasnego i ciemnego)

Segment piw Top Premium – piwa prezentowe o poj. 0,75 l.
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PIWO NOTECKIE KORZENNE

Piwo Noteckie o smaku korzennym zostało przygotowane jako autorski
projekt piwowarów Browaru Czarnków inspirowany recepturami Marcina z
Urzędowa. Żyjący w XVI wieku Marcin z Urzędowa, lekarz, zielarz wydał w
1595 roku „Herbarz Polski" - dzieło przyrodniczo-lecznicze uważane za
pierwszy podręcznik farmakognozji. Według jego zapisów, grzany napój
wzbogacono o owoce z przydomowych ogrodów: porzeczki czarne,
czerwone, maliny, winorośl i aronie. Owoce suszone użyte do „grzańca" to
śliwki, jabłka, gruszki, a z owoców dziko rosnących tarka i głóg. Dodatki
takie jak cynamon, wanilia, goździki, imbir, gałka muszkatołowa kupowano.
Dodawano również miód z własnych pasiek.

PIWO NOTECKIE NA MIODZIE LIPOWYM

Piwo Noteckie na miodzie lipowym zostało przygotowane we współpracy z
mistrzem pszczelarskim Ireneuszem Gołaskim oraz jego pasieką Republika
Miodu. Pasieka leży w malowniczej Puszczy Noteckiej w zachodniej
Wielkopolsce. Ma charakter wędrowny: w sezonie ule wywożone są na
miejsca konkretnych upraw i tym samym uzyskuje się jednolicie gatunkowy
miód. Pszczoły wędrują na pola rzepaku, gryki, facelii, aleje lipowe i
akacjowe, a pod koniec lata do lasu na wrzos. Efektem jest czysty i
pełnowartościowy miód z terenów nieskażonych przemysłem.
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PIWO NOTECKIE NIEFILTROWANE

Piwo Noteckie niefiltrowane nalane jest do butelki prosto z kadzi leżakowej,
z pominięciem etapu filtrowania. W napoju pozostaje większa ilość drożdży
i osadów pofermentacyjnych powodujących jego charakterystyczne
zmętnienie. Jako, że nie eliminuje się tych czynników, które nadają piwu
niepowtarzalny smak i aromat, otrzymany w ten sposób napój stanowi
kwintesencję istoty piwa. Świeżość i wyjątkowo bogaty bukiet aromatówtak smakować musiał złocisty trunek na początku jego historii, gdy nie
znano jeszcze sposobów jego utrwalania i filtrowania.
Dotychczas piwo niefiltrowane dostępne było głównie w browarach
domowych i restauracyjnych. Powodem tego jest jego krótki termin
przydatności do spożycia. W związku z tym, nie jest to produkt
powszechny, co jeszcze bardziej podkreśla jego wyjątkowość.

KONSTANCIN PRZENICZNE

Delikatnie chmielone jasne piwo pszeniczne sfermentowane 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.
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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 Z DĘBOWEJ BECZKI

Unikalne piwo jasne z nutą dębu. Dębowe taniny zawarte w piwie pochodzą
z płatków dębowych, stosowanych na etapie leżakowania. Trunek
ten charakteryzuje się kwiatowo-słodowym aromatem, z lekko wyczuwalną
goryczką w tle. Całość wieńczy piękna, bursztynowa barwa.

Emitent planuje rozszerzenie portfolio piw marki Konstancin o następujące kategorie: Konstancin Dawne,
Konstancin IPA, Konstancin Stout. Piwo Dawne będzie produkowane w oparciu o oryginalną recepturę
stosowaną przed przeniesieniem instalacji, natomiast IPA oraz Stout będą nowymi recepturami, które aktualnie
są w fazie opracowywania przez piwowara. Wszystkie piwa marki Konstancin będą sprzedawane w butelkach
bezzwrotnych o poj. 0,5 litra.
Ponadto Emitent planuje wprowadzić nowa markę: Piwo Chodzieskie, które będzie rozlewane w butelkach
zwrotnych o pojemności 0,5 litra. Emitent przeprowadził z władzami miasta Chodzież rozmowy, w wyniku
których otrzymał wstępną zgodę na używanie tej właśnie nazwy dla produktów Emitenta.
Dostawcy
Głównymi dostawcami Grupy Gontyniec są producenci słodu, chmielu oraz opakowań szklanych, tekturowych i
plastikowych. Browar korzysta także z usług zakładów poligraficznych.
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Emitent pozyskuje swoje surowce zarówno od dostawców krajowych, jak i zagranicznych. Dostęp do surowca
krajowego, o wysokich parametrach jakościowych jest bardzo łatwy, dlatego też większość surowców
zakupywanych jest w Polsce. Pozostała część pochodzi z importu, głównie z Niemiec (ok. 2% zakupów). W
zasadzie konkurencja na rynku dostawców jest tak duża, iż Emitent nie odczuwa żadnego zagrożenia z ich
strony. Dywersyfikacja dostawców, zabezpiecza Emitenta przed ewentualnymi wahaniami cen pozyskiwanego
z rynku surowca.
Na rynku opakowań szklanych, wśród hut szkła również panuje duża konkurencja. Emitent stara się wybierać
tych dostawców, którzy mają najlepszą ofertę, a więc produkt o odpowiednich parametrach, niskiej cenie i
dobrej jakości. Oferta większości producentów spełnia wymagania stawiane przez browar, tak więc może on
sobie pozwolić na dużą swobodę w wyborze dostawców opakowań szklanych. Na dzień dzisiejszy butelki o
pojemności 0,5 l stosowane przez Emitenta pochodzą z Polski, zaś butelki o pojemności 0,33 l kupowane są na
Ukrainie.
Podobna sytuacja istnieje na rynku usług poligraficznych, z usług którego browar również korzysta. Panuje na
nim duża konkurencja zatem wybór ofert jest szeroki.
Nabywcy
Dostosowanie Spółki do restrykcyjnych wymagań dużych marketów zaowocowało podpisaniem licznych
kontraktów handlowych. Posiadanie klientów tej kategorii jest świadectwem ciężkiej pracy jaką Emitent włożył w
swój rozwój a także świadczy o wysokiej jakości oferowanych piw. Spółka korzysta również z tradycyjnych
kanałów sprzedaży (tj. do hurtowni i sklepów lokalnych). W najbliższym czasie planowane jest zwiększanie
udziału sprzedaży w kanale handlu tradycyjnego, który odpowiada za 63% sprzedaży piwa w Polsce i generuje
wyższe marże, niż kanał nowoczesny. Emitent dostrzega długoterminowy potencjał w zakresie współpracy ze
wszystkimi głównymi nabywcami.
W chwili obecnej Emitent dysponuje szerokim portfolio klientów z terenu całego kraju.
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Konsumenci
Wszystkie trzy marki, będące w dyspozycji Emitenta posiadają już swoją grupę stałych klientów. Szczególne
uznanie wśród nabywców zdobyła marka Noteckie (piwo produkowane od XIX wieku wg stałej receptury, nazwa
niezmieniona od lat 70-tych poprzedniego wieku). Piwo jest specyficzną kategorią produktową, dlatego dużą
rolę w zakupie konkretnego artykułu odgrywa marka, jej wartość oraz jakość. Dlatego też Emitent pragnie
sprostać wszystkim wymaganiom konsumentów. O wyjątkowości piwa oferowanego przez Emitenta decyduje
tradycyjny i naturalny sposób warzenia. Produkcja piwa w Spółce jest kwintesencją prawdziwej, rzetelnej sztuki
piwowarskiej, w której uwaga skupiona jest przede wszystkim na jakości. Stosowane są wyłącznie doskonałe
surowce, bez sztucznych dodatków i chemicznych utrwalaczy. Dzięki temu piwa charakteryzują się
niepowtarzalnym smakiem. Jednocześnie Emitent ma świadomość ogromnego znaczenia sposobu prezentacji
produktu w danym miejscu sprzedażowym, jako skutecznej drogi do stymulacji decyzji zakupowej. Dlatego
stara się dbać o to, aby jego produkt był odpowiednio podany konsumentowi. Etykiety piw Noteckie, Gniewosz
oraz Konstancin są proste, nawiązujące do tradycji. Opakowanie zbiorcze piw marki Konstancin wykonane są z
kartonu. Piwa marki Noteckie i Gniewosz pakowane są w skrzynki w charakterystycznym pomarańczowym
kolorze. Ponadto stosowane są opakowania kartonowe typu czteropak/sześciopak. We współpracy z klientami
organizowane są różnego rodzaju pokazy i degustacje, podczas których klient może spróbować piwa, uzyskać
cenne informacje o jego pochodzeniu i sposobie warzenia.
Zatrudnienie
Emitent zgromadził w swoich szeregach zespół, który tworzą wykwalifikowani managerowie i pełni
zaangażowania specjaliści. Jednocześnie, wraz z zakupem browaru w Czarnkowie, Spółka przejęła
wartościową grupę pracowników, wyspecjalizowanych w warzeniu najwyższej jakości piwa. Wielu pracowników
jest zatrudnionych w Czarnkowie od kilku pokoleń. W chwili obecnej Emitent zatrudnia łącznie 49 osoby na
umowę o pracę oraz 19 osób na umowach cywilnoprawnych.
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13.3. Przychody ze sprzedaży, segmenty działalności
W roku 2013 spółka osiągnęła przychód w wysokości 17 511 tys. PLN. Produkty sprzedawane przez Spółkę w
roku 2013 były niemal w całości wyprodukowane z wykorzystaniem posiadanych przez Spółkę aktywów
produkcyjnych. Jedynie ok. 1%-2% produkcji zostało zlecone na zewnątrz, co wynikało z nagromadzenia
zamówień w okresie sezonu (lipiec – sierpień).
Wielkość oraz dynamika sprzedaży pro forma po konsolidacji Browaru Czarnków i Gontyniec
[PLN mln, %], 2008 – 2013
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Rok 2013 był dla Emitenta rokiem trudnym (ze względu zarówno na warunki rynkowe, jak i sytuację
wewnętrzną), choć jednocześnie Grupa znacznie się powiększyła. Na koniec roku obrotowego liczyła 6
podmiotów. Włączenie do Grupy spółki Browaru Konstancin sp. z o.o. stanowiło realizację założeń procesu
inwestycyjnego, którego celem było zwiększenie posiadanego potencjału w segmencie piwa premium.
Niedostateczny nacisk został położony na proces rozwoju i promocji posiadanych marek oraz rozwój kanału
tradycyjnego (sklepy i hurtownie lokalne), co skutkowało większym uzależnieniem od sprzedaży w kanale
nowoczesnym (sieci handlowe). Ponadto, nie doszacowano poziomu skomplikowania i kosztów operacji
przeniesienia i modernizacji linii produkcyjnej z przejętego zakładu w Konstancinie do nowego browaru w
Kamionce, co skutkuje znacznym opóźnieniem pełnego uruchomienia tej inwestycji. Wszystko to spowodowało
w 2013 r. wypracowanie skonsolidowanych przychodów znacznie odbiegających od planowanych, niższych o
5,9 mln PLN niż w roku 2012.
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Struktura sprzedaży w poszczególnych miesiącach 2012 - 2013, w mln PLN
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Struktura sprzedaży w poszczególnych miesiącach 2012 - 2013, %
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Sezonowość sprzedaży
Piwo jest produktem, który charakteryzuje się dużą sezonowością spożycia. Zdecydowanie najlepiej sprzedaje
się w miesiącach letnich, a także bezpośrednio przed i po sezonie. W branży piwowarskiej występuje nawet
powiedzenie: że najlepszym sprzedawcą piwa jest słońce. Z pogodą wiąże się styl życia - częstsze
przebywanie na wolnym powietrzu, gdy dni są dłuższe, a ludzie zwiększają aktywność ruchową, oraz tzw.
sezon grillowy. To z kolei bezpośrednio przekłada się na konsumpcję piwa. Trudno jednocześnie wyznaczyć
konkretną datę rozpoczęcia i zakończenia sezonu na piwo. Wiąże się z tym ograniczenie produkcji w okresie
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poza sezonem, a co za tym idzie zmniejszenie sprzedaży i zysków.
Wahania między sezonem letnim i zimowym są charakterystyczne dla branży. Czas, w którym sprzedawane
jest mniej piwa jest okresem aktywnych przygotowań do kolejnego sezonu. Podejmowane są różnego rodzaju
działania związane z opracowywaniem strategii na najbliższe miesiące, w tym pozyskaniem surowców,
opakowań, odpowiednią ekspozycją produktów, przygotowaniem degustacji i promocji.
Konkurencja
Od początku lat 90-tych dwudziestego wieku branża piwowarska była jedną z najdynamiczniej rozwijających się
gałęzi gospodarki w Polsce. Spożycie piwa w naszym kraju na przestrzeni lat 1990 - 2000 zmieniło się
zasadniczo. Zgodnie z danymi GUS, na początku omawianego okresu wynosiło ono około 30 litrów na
jednego mieszkańca. Na koniec dekady natomiast spożycie wynosiło już 66 litrów w przeliczeniu na
jednego dorosłego obywatela Polski. Wysokość ta uwarunkowana była wzrostem dochodu konsumentów,
zmianą modelu konsumpcji polskiego społeczeństwa, charakteryzującym się zmniejszeniem udziału alkoholi
wysokoprocentowych, a także zmianą sytuacji po stronie producentów piwa. Na naszym rynku działalność
rozpoczęli zagraniczni gracze: SAB, Heineken, Brau Union, Royal Uniberw, Bitburger. Jako ostatni swoje
produkty zaczął oferować Carlsberg. Ich szybkie dostosowanie się do nowych realiów gospodarczych, w tym
także coraz większe zaangażowanie finansowe w reklamę i marketing doprowadziło do dalszego,
systematycznego zwiększania konsumpcji piwa.
Jednocześnie wśród producentów piwa rozpoczęła się zacięta walka o pozycję na rynku. W zmaganiach o
konsumenta najwięksi gracze inwestowali w szeroko zakrojone kampanie reklamowe we wszelkich mediach,
rozwijali sieć firmowych lokali, rozszerzali asortyment, budowali własne sieci dystrybucji, rozwijali działy
marketingu. Taka nasilająca się kampania spowodowała, iż bardzo duża ilość małych i średnich browarów nie
wytrzymała konkurencji i została zamknięta bądź przejęta przez potentatów.
W ostatecznym rozrachunku, rozwój sytuacji doprowadził do konsolidacji rynku wokół trzech koncernów:
Kompania Piwowarska (SAB Miller), Grupa Żywiec (Heineken) oraz Okocim (Carlsberg Polska), które ze
względu na redukcję kosztów i globalizację zamykały wiele z przejętych browarów (np. Warszawskie,
Bydgoskie, EB, Belgia). W chwili obecnej trzej najwięksi gracze łącznie kontrolują ok. 88,4% rynku piwa w
Polsce.
Ilość spożywanego w Polsce piwa na osobę [l]
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Sprzedaż piwa w Polsce, mld PLN – lewa oś
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Polska jest krajem należącym do liderów pod względem spożycia piwa per capita na świecie, co oznacza, że
Polska jest rynkiem dojrzałym.
Do 2008 roku konsumpcja piwa w ujęciu ilościowym w Polsce rosła w dynamicznym tempie, osiągając poziom
94 litów na osobę. W 2009 r. rynek zwolnił ze względu na podwyżkę akcyzy, natomiast w kolejnych latach
wrócił do tendencji wzrostowej i w 2012 r. osiągnął najwyższy poziom 98 litrów na osobę. Wielkie, zagraniczne
koncerny, do niedawna prowadziły masową produkcję piwa z bardzo podobną ofertą. Na świecie skosztować
można kilkudziesięciu rodzajów piw, a w Polsce do niedawna oferta była wąska, ze zdecydowaną przewagą
piwa typu lager. Ale od kilku lat zaobserwować można zmianę tej tendencji również w Polsce - rynek browarów
regionalnych i lokalnych rozwijał się w poprzednich latach szybciej niż cała branża piwna. Jeszcze w 2009 roku
udział browarów regionalnych w rynku piwa wynosił 3%, natomiast w 2012 r. wyniósł już 7%. Oznacza to, że
klienci coraz częściej sięgają po produkty browarów regionalnych, a ich łączna sprzedaż dynamicznie rośnie.
Eksperci ze Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich, szacują, że w najbliższych latach ich udział w
rynku może sięgnąć 10%.
Przewagą browarów regionalnych jest fakt, iż produkują piwa w małych partiach, wyjątkowe, wykorzystujące
niespotykane składniki, piwa niefiltrowane i niepasteryzowane. Dzięki takiej ofercie małe browary, stanowią
trzon różnorodności stylów piwa w kraju, zdobywając coraz liczniejsze grono zwolenników. Dynamizują rynek,
wykorzystują słabość wielkich graczy, pobudzają zainteresowanie piwami, zdobywają coraz silniejszą pozycję
na rynku.
Charakterystyczne jest, że pomimo dynamicznego wzrostu spożycia piwa (ilościowo) w latach 2009 – 2012, tj.
od 85 litrów na osobę do 98 litrów na osobę, rynek ten wartościowo utrzymuje się na podobnym poziomie w tym
okresie. Oznacza to, rośnie udział piw „ekonomicznych” w ogólnym spożyciu piwa, a zatem średnia cena za 1
litr piwa w Polsce maleje w ostatnich latach. Następstwem tego jest zauważalna presja cenowa wśród
odbiorców piwa, zwłaszcza w kanale nowoczesnym, ale też w kanale tradycyjnym.
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Ponadto rozwój marek własnych w segmencie piw naturalnych, prowadzony przez największych graczy na
polskim rynku piwa, prowadził do pewnego nasycenia popytu w dotychczas szybko rosnącym fragmencie
rynku. Silna presja na obniżanie cen ze strony sieci handlowych oraz intensyfikacja działań marketingowych
browarów korporacyjnych wchodzących w niszę zagospodarowywaną dotąd przez piwa z browarów
regionalnych dodatkowo wpływają na zmniejszenie rentowności i poziomu przychodów piw regionalnych. Duże
browary korporacyjne dostrzegły potencjał segmentu piw regionalnych i wykorzystując skuteczne narzędzia
marketingowe (m.in. reklamy w TV) zaczęły rozwijać własne marki adresowane do klientów zainteresowanych
piwem z browarów regionalnych (Grupa Żywiec - Brackie, Leżajsk; Kompania Piwowarska – Książęce;
Carlsberg: Kasztelan, linia piw sezonowych: Świętojańskie, Wielkanocne, Dożynkowe, Świąteczne; Grupa Van
Pur – Łomża, Śląskie, Brok).
Warto również dodać, że eksport piwa wprawdzie nie rośnie bardzo dynamicznie, ale notuje stabilny przyrost - z
228 mln zł w 2008 r. zwiększył się do 396 mln zł w 2012 r.
Aktualny podział rynku piwa w Polsce według wielkości produkcji
Aktualnie rynek piwowarski w Polsce tworzą: średnie i duże browary przemysłowe, browary regionalne (zwane
też rzemieślniczymi) oraz minibrowary restauracyjne.
Duże browary przemysłowe (Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, Carlsberg) - to browary o zdolności
produkcyjnej ponad 1 mln hl każdy, wytwarzające piwo metodą przemysłową high-gravity. Metoda ta polega na
rozpuszczaniu koncentratu piwnego w wodzie i dodawaniu sztucznego CO2 oraz sztucznych barwników i
aromatów. Naturalne komponenty zastępowane są przez tańsze, np. zamiast słodu jęczmiennego podstawą
jest mączka kukurydziana. Browary te skupione są w czterech grupach kapitałowych o zasięgu
międzynarodowym. Znacząco dominują na rynku pod względem ilościowym (88,4% łączny udział w rynku), ale
w ostatnich dwóch latach ich rynek systematycznie się kurczy. Osiągane ceny rynkowe w tym segmencie to 3-6
PLN/litr.
Średnie browary przemysłowe (Namysłów, Zakłady Piwowarskie Głubczyce, Cornelius) - browary mieszczące
się w granicach 200 tys. - 1 mln hl produkcji, warzące piwo metodą przemysłową high - gravity, nastawione na
najniższy segment rynku, często produkujące wyłącznie marki zlecone dla sieci handlowych. Ze względu na
dążenie wyłącznie do obniżki kosztów, piwa te mają niską zawartość ekstraktu (co obniża akcyzę) a wysoką
alkoholu (czego oczekują klienci). Jako, że taka kombinacja nie jest możliwa do uzyskania w sposób naturalny,
piwa te charakteryzują się dużym udziałem sztucznych składników. Cena rynkowa to 2-4 PLN/litr.
Browary regionalne (Browar Gontyniec, Browar Ciechan, Browar Kormoran, Browar Witnica, Browar Lwówek)
- małe lub średnie browary produkujące do 200 tys. hl piwa rocznie, niezależne od korporacji i grup
kapitałowych, produkujące piwa dla rynku średniej i górnej półki. Niektóre prowadzą fermentację w otwartych
tankach, niektóre w zamkniętych tanko-fermentorach, ale żaden z nich nie stosuje metody high- gravity. Warzą
piwo ze składników naturalnych. Browary te promują własne marki piw, często niszowych i trudnych w produkcji
takich jak piwa ciemne, koźlaki (bock beer), piwa pszeniczne, miodowe. Piwa z tego segmentu na rynku
osiągają ceny w przedziale 6-8 PLN za litr.
Browary restauracyjne (Spiż, Bierhalle, Brovaria) - tzw. minibrowary o maksymalnych mocach wytwórczych
do 5-10 tys. hektolitrów piwa rocznie. Browary restauracyjne nie prowadzą zwykle dystrybucji swoich produktów
poza posiadany lokal przyzakładowy lub powiązane z nim: kluby, hotele, piwiarnie, restauracje. W
minibrowarach produkcja piwa różni się znacznie od produkcji przemysłowej - stanowią one nawiązanie do
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zwyczaju średniowiecznych karczm i pubów, w których odbywało się tradycyjne warzenie piwa, bez sztucznych
dodatków przyspieszających proces warzenia. Piwo sprzedawane jest najczęściej prosto z tanku, w którym
leżakuje. Zakup piwa w browarze restauracyjnym to wydatek rzędu 15-20 PLN za litr.
Podział rynku piwa w Polsce, % (stan na 2012 r.)
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Browary regionalne w Polsce
Emitent należy do grupy browarów regionalnych. Jest to sektor najdynamiczniej rozwijający się w całej branży
piwowarskiej. Rynek ten obecnie to:
 Uznanie — Browary regionalne zyskują coraz większe uznanie klientów dzięki wykorzystaniu
tradycyjnych metod produkcji, które pozwalają im oferować piwa najwyższej jakości, o oryginalnym
smaku, niemożliwym do osiągnięcia przez duże browary przemysłowe.
 Lokalna lojalność — Browary regionalne zyskują konsumentów głównie w obszarach skąd się
wywodzą. Mniejsze możliwości marketingowe oraz logistyczne lokalnych graczy skłaniają ich do
pozyskiwania konsumentów lokalnie, stopniowo rozszerzając zasięg geograficzny. I w drugą stronę
lokalny patriotyzm skłania konsumentów do wspierania lokalnego przedsiębiorstwa.
 Moda — Piwo produkowane przez małe browary staje się coraz bardziej modne. W dużych miastach
otwiera się coraz więcej pubów i sklepów dedykowanych ciekawym piwom pochodzącym z browarów
regionalnych.
 Elastyczność — Siłę małych i średnich browarów stanowi również ich elastyczność, dzięki której mogą
one wchodzić w bezpośrednią interakcję z klientem.
 Klienci — Konsumenci kupujący produkty browarów regionalnych, szukając konkretnego smaku i
jakości są mniej wrażliwi na cenę. Pozwala to uzasadnić wyższe ceny wynikające z wyższej jakości
produktu i mniejszej skali działalności. Klienci z tej grupy często poszukują nowości, charakteryzuje
więc ich niższa lojalność w stosunku do marki.
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 Konkurencyjność — Jeszcze kilka lat temu potężne koncerny stanowiły poważną konkurencję dla
małych browarów, często dochodziło do przejęć, inne na skutek słabej kondycji finansowej były
zamykane. W chwili obecnej, małe regionalne browary stają się coraz większym zagrożeniem dla
potężnych graczy. Naturalne piwa wygrywają coraz częściej z masowymi produktami koncernów.
 Ekspansja — Grupa browarów regionalnych odnotowuje systematyczny wzrost sprzedaży. Z 3%
udziału w rynku w 2009 roku ich udział wzrósł do 7% w roku 2012. Szacuje się, że może dalej rosnąć i
najbliższych latach osiągnąć 10% udział w rynku.
Polskie browary regionalne, z których żaden nie posiada mocy produkcyjnych przekraczających 150 tys. hl, są
w stanie wyprodukować łącznie 670 tys. hl piwa rocznie - dla porównania średnie browary przemysłowe mają
obecnie moce na poziomie 800 tys. hl. Ze względu na inwestycje podejmowane w ostatnim okresie przez
browary regionalne przewiduje się, że ich moce produkcyjne w najbliższych latach wzrosną, przy jednoczesnym
zachowaniu tradycyjnych metod warzenia, które stanowią ich największy atut.
Sprzedaż największych browarów regionalnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Regionalnych Browarów Polskich
(SRBP), w mln PLN
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13.4. Strategia rozwoju Emitenta
Przyszłe działania strategiczne Emitenta skoncentrowane są na pełnym uruchomieniu i dalszemu usprawnianiu
zakładu w Kamionce po przeniesieniu linii produkcyjnej, optymalizacji mix’u produktowego i kanałów
dystrybucji, odświeżeniu posiadanych brandów, opracowywaniu i wprowadzeniu nowych marek oraz nowych
receptur, a także wdrożeniu nowego konceptu marketingowego oraz stopniowym podwyższaniu cen w celu
zwiększenia realizowanych marż.
Dotychczasowa strategia pozyskiwania rynku kosztem niższych marż spowodowała, że Emitent osiągnął
określoną skalę działalności lokując znaczną część swojej sprzedaży w kanale nowoczesnym
charakteryzującym się stosunkowo niską rentownością. W najbliższym czasie planowane jest
repozycjonowanie cenowe marek w celu zwiększenia rentowności na sprzedaży. Planuje się wykorzystanie
potencjału marki Konstancin (segment top premium) w celu zwiększenia udziału produktów wysoko marżowych
w sprzedaży, a także wykreowanie nowej marki lokowanej w segmencie premium i adresowanej głównie do
odbiorców z regionu Wielkopolski (piwo Chodzieskie). Ponadto jako drugi element zwiększania marż planuje się
silniejszy rozwój kanału tradycyjnego jako naturalnego dla piw regionalnych i jako tego, który generuje wyższe
marże niż kanał nowoczesny.
Handel nowoczesny obejmuje sprzedaż towarów za pośrednictwem supermarketów, dyskontów i innych
międzynarodowych sieci handlowych. Natomiast handel tradycyjny polega na sprzedaży towarów do
ogólnopolskich i lokalnych hurtowni, które następnie dystrybuują go do sklepów, lokalnych sieci, stacji
benzynowych.

93

W celu optymalizacji kosztowej planuje się redukcje kosztów wydziałowych i zmniejszenie kosztów rozlewni,
dzięki uruchomieniu browaru w Kamionce oraz kosztów ogólnego zarządu i opłat marketingowych do sieci
handlowych. Ponadto Emitent planuje koncentrować aktywa produkcyjne w celu zwiększenia efektywności
kosztowej produkcji. Nowa strategia ma na celu przywrócenie satysfakcjonującego poziomu rentowności.
Przyszłe działania strategiczne Spółki skoncentrowane zostaną także na budowaniu wartości Browaru i
szerszym upowszechnianiu wizerunku marek Noteckie, Gniewosz, Konstancin oraz nowych marek, które
Emitent planuje wprowadzić do sprzedaży (kampanie prasowe, aktywność w social media, sponsoring), w tym,
m.in. poprzez poszerzanie asortymentu. Niezmiennie eksponowane będą takie cechy produktów jak:
tradycyjność, naturalność, wyjątkowość, najwyższa jakość.
Dodatkowo Emitent przygotował nowe projekty etykiet na swoje dotychczasowe produkty piwne, które są
znacznie bardziej adekwatne do aktualnych gustów konsumentów i trendów na rynku. Nowe etykiety już od 2
kwartału 2014 r. zastąpiły poprzednie.
14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym Memorandum Emitent dokonał
następujących inwestycji:


Nabycie spółki Browar Konstancin sp. z o.o. jako element realizacji programu inwestycyjnego Grupy
Browar Gontyniec i pozyskiwania nowych marek w segmencie top premium.



Relokacja aktywów produkcyjnych spółki Browar Konstancin do Kamionki w celu koncentracji aktywów
produkcyjnych i zwiększenia ich efektywności operacyjnej.

15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym,
arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym
Wedle wiedzy Emitenta wobec niego nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe,
układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne lub likwidacyjne.
16. Informacja o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach
sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12
miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub
miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta
W okresie ostatnich 12 miesięcy wobec Emitenta nie toczyło się, ani nie toczy się obecnie żadne postępowanie
przed organami rządowymi, postępowanie sądowe lub arbitrażowe, które to postępowania mogły mieć lub miały
w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Według najlepszej wiedzy Emitenta, na
dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie ma podstaw zarówno prawnych jak i formalnych, aby
wystąpiły postępowania, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.
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17. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuacje ekonomiczną i finansową, które mogą
istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich
inkorporowanych
Emitent nie posiada i według jego wiedzy nie istnieją żadne inne zobowiązania istotne z punktu widzenia
realizacji uprawnień posiadaczy instrumentów finansowych. Główne zobowiązania Emitenta zostały wykazane
w Sprawozdaniu finansowym za rok 2013, przedstawionym w niniejszym Memorandum Informacyjnym.
18. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres
objęty sprawozdaniem finansowym
Spadek rentowności w roku 2013
Przeceniono możliwości uzyskania wyższych marż w nowoczesnym kanale dystrybucji, zaniedbując
jednocześnie rozwój kanału tradycyjnego, naturalnego dla segmentu piw regionalnych. Poczynione zostały
także zbyt optymistyczne założenia dotyczące rentowności własnej sieci sprzedaży, w której poziom sprzedaży
piwa poza sezonem nie pokrywał całości kosztów związanych z funkcjonowaniem sieci. Niewłaściwa struktura
kanałów dystrybucji oraz polityka cenowa promująca wzrost udziału rynkowego kosztem marży skutkowały
znacznym spadkiem rentowności na sprzedaży. W związku z tym zmiana nastąpiła zmiana Zarządu i wdrożenie
nowej strategii.
Odpisy aktualizacyjne
Na koniec roku obrotowego Zarząd Spółki dominującej postanowił dokonać odpisów aktualizacyjnych na:
1) Rozliczane w czasie nakłady na budowę marki piwa (w związku z brakiem realizacji celów
sprzedażowych),
2) Elementy wyposażenia sieci własnej,
3) Należności nieściągalne oraz należności dochodzone w sądzie,
4) Udziały w spółce Bro-Kon Logistyka Sp. z o. o. w likwidacji,
5) Zapasy produktów.
Są one związane z dokonywaną zmianą strategii Spółki, która została wspomniana w raporcie rocznym za rok
2013 oraz opisana powyżej. W efekcie, Grupa Kapitałowa poniosła stratę netto w wysokości 2,0 mln zł, jest to
mniej niż strata netto spółki Browar Gontyniec S.A. o kwotę 2,0 mln zł w wyniku wyłączeń konsolidacyjnych
takich jak: udzielone i otrzymane pożyczki, wyłączenia wzajemnych obrotów.
Relokacja linii produkcyjnej
Założenia dotyczące relokacji linii produkcyjnej z przejętej spółki Browar Konstancin do nowo wybudowanego
obiektu w Kamionce okazały się zbyt optymistyczne. Nie doszacowano poziomu skomplikowania logistyki
operacji przeniesienia, kosztów z tym związanych i czasu jej trwania. Ponadto instalacja linii produkcyjnej w
nowym obiekcie czyli de facto uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego wiąże się z koniecznością
uzyskania szeregu zgód i pozwoleń administracyjnych, co dodatkowo pochłonęło znacznie więcej czasu niż
pierwotnie zakładano. Skutkiem tego osiągnięto niższe niż spodziewane przychody ze sprzedaży piw marki
Konstancin. Emitent szacuje, że wartość nakładów związanych z przeniesieniem i modernizacją linii
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produkcyjnej i ostatecznym uruchomieniem oraz optymalizacją produkcji w zakładzie w Kamionce będzie równa
ok 0,7 – 1,5 mln PLN.
19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej
oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu zamieszczonych w
Memorandum sprawozdań finansowych
Po sporządzeniu danych finansowych, zaprezentowanych w niniejszym Memorandum, zaszły następujące
istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta:
 W dniu 1.10.2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które na podstawie Uchwały nr
4 zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 473.580,00 zł,
poprzez emisję do 4.735.800 Akcji serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 2,20
zł. W wyniku emisji Akcji serii D1 kapitał zakładowy Spółki może zostać zwiększony do kwoty nie
większej niż 631.440,00 zł. W wyniku przeprowadzonej emisji Akcji serii D1 Spółka pozyska
maksymalnie 10.418.760,00 zł.
 W dniu 27.08.2014 roku Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 32/2014 o zamiarze połączenia
spółek Browar Gontyniec S.A., Fulmar Sp. z o.o. oraz Fulmar Bis Sp. z o.o., co zostało opisane w
podpisanym w dniu 27 sierpnia 2014 r. planie połączenia. Zamierzone połączenie spółek nastąpi
zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 515 § 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku
spółki Fulmar Sp. z o.o. oraz spółki Fulmar Bis Sp. z o.o. na spółkę Browar Gontyniec S.A., bez
podwyższenia jej kapitału zakładowego, co oznacza, że w związku z połączeniem nie nastąpi zmiana
statutu Spółki Browar Gontyniec S.A. Łączące się spółki są częścią grupy kapitałowej, przy czym
Emitent jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec spółki Fulmar Sp. z o.o. oraz Fulmar Bis Sp.
z o.o. Decyzja o połączeniu uzasadniona jest względami ekonomicznymi, ponieważ konsolidacja w
ramach grupy kapitałowej Emitenta pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z utrzymywaniem
podmiotów. W dniu 1.10.2014 r. NWZ Emitenta podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na ww. połączenie.
 W dniu 26 września 2014 r. Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 37/2014 o zawarciu z
głównym bankiem finansującym aneksów do umów kredytowych, na mocy których nastąpiło
dostosowanie struktury czasowej spłaty zobowiązań do planów i możliwości finansowych Spółki. Okres
kredytowania został wydłużony do 15 lat, z dwuletnim okresem karencji w spłacie rat kapitałowych (do
dnia 30.08.2016 r.) oraz z ostatnią ratą (płatną w dniu 31.07.2029 r.) w wysokości 20% całkowitego
zadłużenia ( w pozostałym okresie spłaty w ratach równych). W dniu 30 września 2014 r. Emitent
poinformował w raporcie bieżącym nr 38/2014 o wejściu ww. aneksów w życie.
 W dniu 29 października 2014 r. pan Jan Żytko złożył w Spółce rezygnację z pełnienia funkcji Członka
Zarządu Browar Gontyniec SA,
 W dniu 3 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmian w składzie Zarządu Emitenta; do
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu został powołany Pan Robert Józef Klimczyk, jednocześnie Rada
Nadzorcza odwołała z Zarządu Pana Piotra Janczewskiego,
 w dniu 25 listopada 2014 r. sąd zarejestrował połączenie spółki Browar Gontyniec SA ze spółką Fulmar
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ze spółką Fulmar Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
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20. Prognozy finansowe
Zarząd Emitenta nie sporządzał prognoz finansowych.
21. Dane o osobach zarządzających i nadzorujących Emitenta
21.1. Dane o członkach Zarządu Emitenta
Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków (§ 17 ust. 1 Statutu Spółki).
Zarząd wybierany jest na wspólną pięcioletnią kadencję. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani
przez Radę Nadzorczą uchwałą podjętą w sposób wskazany w § 15 ust.6 Statutu.
Obecnie w skład Zarządu Emitenta wchodzi:
Robert Klimczyk – Prezes Zarządu.

Robert Klimczyk - Prezes Zarządu
Termin
upływu
kadencji:
Wiek:
Adres:
Wykształcenie:
Kariera zawodowa:

31 sierpnia 2016 r.
51
Brak Danych.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna – magister, kierunek Filologia Polska.
Listopad 2014 do dziś – Prezes Zarządu Browar Gontyniec S.A.
2010 do 2013 – Prezes Zarządu w Rolimpex Nasiona SA
2007 Bridgepoint Capital - opracowanie projektu konsolidacji produkcji i dystrybucji
rynku mrożonek w Polsce
2005 do 2007 - Prezes Zarządu Apro Sp. z o.o.
1999 do 2005 - Pełnomocnik likwidatora, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu
Frigoopol Grupa Nordis
1998 – Dyrektor w Scholler Polska – Oddział Opole
1994 do 1998 - Kierownik Salonu Auto Handel Duet Opole
1990 do 1994 – własna działalność gospodarcza
1986 do 1990 - Kierownik administracyjny Biblioteka Główna WSP Opole

Pan Robert Klimczyk nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pan Robert Klimczyk nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Robert Klimczyk nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pan Robert Klimczyk nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek
handlowych.
Wobec Pana Roberta Klimczyka w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.
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21.2. Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta
Zgodnie ze Statutem Emitenta Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków,
powoływanych i odwoływanych w sposób opisany w § 14 ust.2 Statutu, na pięcioletnią kadencję. W skład Rady
Nadzorczej wchodzą:
 Piotr Szlachcic – Członek Rady Nadzorczej,
 Rafał Bauer – Członek Rady Nadzorczej,
 Maciej Zientara – Członek Rady Nadzorczej,
 Mariusz Omieciński – Członek Rady Nadzorczej,
 Karol Klimczak – Członek Rady Nadzorczej.
Piotr Szlachcic – Członek Rady Nadzorczej
Termin
upływu
kadencji:
Wiek:
Adres:
Wykształcenie:
Kariera zawodowa:

31 sierpnia 2016 r.
31
Brak Danych.
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość,
specjalność Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa
2014 do dziś – Członek Rady Nadzorczej Browar Gontyniec S.A.
2012 do dziś – Black Lion Fund S.A.
2011 do 2012 – kontroler finansowy Tradis sp. z o.o.
2005 do 2010 – audytor wewnętrzny Cezex sp. z o.o.

Pan Piotr Szlachcic nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pan Piotr Szlachcic nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Piotr Szlachcic nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pan Piotr Szlachcic nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek
handlowych.
Wobec Pana Piotra Szlachcica w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.
Rafał Bauer – Członek Rady Nadzorczej
Termin
upływu
kadencji:
Wiek:
Adres:
Wykształcenie:
Kariera zawodowa:

31 sierpnia 2016 r.
44
Brak Danych.
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - magister ekonomii o
specjalności ekonometria
obecnie – Prezes Zarządu Próchnik S.A., Rage Age Polska S.A., Członek Zarządu
Next Media Sp. z o.o., SOHO Factory Sp. z o.o.
2009 do 2012 – Prezes Zarządu Black Lion Fund S.A., Scanmed S.A.
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2006 do 2008 – Prezes Zarządu Vistula & Wólczanka S.A
2004 do 2006 – Prezes Zarządu Wólczanka S.A
2003 do 2004 – Prezes Zarządu Hollywood Video S.A
1999 do 2003 – Prezes Zarządu Sokółka Okna i Drzwi S.A
1998 do 1999 – Prezes Zarządu Huta Szkła Ujście S.A.
1995 do 1999 - Dyrektor Inwestycyjny International Westfund Holdings Limited
1993 do 1995 - Doradca Prezesa Powszechny Bank Kredytowy S.A.
Pan Rafał Bauer nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach,
które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pan Rafał Bauer nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Rafał Bauer nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pan Rafał Bauer nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych.
Wobec Pana Rafała Bauera w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania cywilne,
karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności
Emitenta.
Maciej Zientara – Członek Rady Nadzorczej
Termin
upływu
kadencji:
Wiek:
Adres:
Wykształcenie:
Kariera zawodowa:

31 sierpnia 2016 r.
43
Brak Danych.
Szkoła Główna Handlowa - magister ekonomii
obecnie – Członek Rady Nadzorczej Browar Gontyniec S.A., Emalia Olkusz S.A.,
BOMI S.A., Dyrektor Zarządzający Supernova Financial Services sp. z o.o.
Prezes Zarządu Libra Capital S.A.
Wiceprezes Zarządu Supernova IDM Fund S.A.
Członek Rady Nadzorczej AWBUD S.A.
Prezes Zarządu Supernova IDM Management Spółka z o.o.
Prezes Zarządu Supernova IDM Management Spółka z o.o. SKA
Członek Rady Nadzorczej Rabat Service S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Supernova IDM Fund S.A.

Pan Maciej Zientara nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pan Maciej Zientara nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Maciej Zientara nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pan Maciej Zientara nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek
handlowych.
Wobec Pana Macieja Zientary w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania
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cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.
Mariusz Omieciński – Członek Rady Nadzorczej
Termin
upływu
kadencji:
Wiek:
Adres:
Wykształcenie:
Kariera zawodowa:

31 sierpnia 2016 r.
45
Brak Danych.
Szkoła Główna Handlowa - magister ekonomii
2011 do dziś – Członek Rady Nadzorczej Browar Gontyniec S.A.
Członek Zarządu Black Lion Fund S.A., SOHO Factory sp. z o.o., Kolejowa Invest
sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej Scanmed Multimedis S.A., Scan Development sp. z o.o.,
VIS Investments sp. z o.o. SKA
Członek Zarządu Carint Scanmed sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A.
Członek Zarządu Galeria Centrum sp. z o.o.
Zastępca Dyrektora Finansowego Vistula&Wólczanka S.A. oraz Wólczanka S.A.

Pan Mariusz Omieciński nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pan Mariusz Omieciński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Mariusz Omieciński nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub
stowarzyszeniu.
Pan Mariusz Omieciński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek
handlowych.
Wobec Pana Mariusza Omiecińskiego w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.
Karol Klimczak – Członek Rady Nadzorczej
Termin
upływu
kadencji:
Wiek:
Adres:
Wykształcenie:
Kariera zawodowa:

31 sierpnia 2016 r.
42
Brak Danych.
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania i Marketingu, specjalność
Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
2014 do dziś – Członek Rady Nadzorczej Browar Gontyniec S.A.
Ekspert gospodarczy i konsultant w zakresie polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw,
autor i współautor opracowań na rzecz przedsiębiorstw (m.in. Piotr i Paweł S.A.,
Eurocash S.A.)
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Biegły sądowy - ekspert powoływany przez sądy z zakresu zarządzania
przedsiębiorstwami
2011 do dziś – Prezes Zarządu KKS Lech Poznań S.A.
2008 do 2011 – Członek Zarządu KKS Lech Poznań S.A.
Pan Karol Klimczak nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w
podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pan Karol Klimczak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Karol Klimczak nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pan Karol Klimczak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek
handlowych.
Wobec Pana Karola Klimczaka w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania
cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.
22. Struktura akcjonariatu Emitenta
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego akcjonariuszami posiadającymi co najmniej
5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki są:
Liczba akcji

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Udział w
głosach (%)

Black Lion Fund Spółka Akcyjna

600 071

38,01%

38,01%

Altus TFI S.A., w tym:

231 000

14,63%

14,63%

Progress Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych*

231 000

14,63%

14,63%

Virga Sp. z o.o.

129 210

8,19%

8,19%

Pozostali

618 319

39,17%

39,17%

1 578 600

100,00%

100,00%

Nazwa Akcjonariusza

Razem

* wszystkie certyfikaty inwestycyjne Progress FIZAN należą do Black Lion Fund SA
Zgodnie z wiedzą Emitenta akcjonariuszy i członków organów Spółki nie łączy porozumienie, o którym mowa w
art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej.
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V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2013 rok
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2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za III kwartał 2014 r.
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VI. ZAŁĄCZNIKI
1. Odpis z KRS
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2.

Aktualny Statut Emitenta
STATUT
SPÓŁKI POD FIRMĄ BROWAR GONTYNIEC S.A. Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE
Tekst jednolity na dzień 09 grudnia 2013 r.

§ 1.

Powstanie Spółki-----------------------------------------------------------------------------------

1.1.

Browar Gontyniec Spółka Akcyjna („Spółka”) jest podmiotem powstałym
z przekształcenia spółki pod firmą Browar Gontyniec Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. -------------------------------------------------------------------------------

1.2.

Założycielami Spółki są Wspólnicy spółki przekształconej, tj. spółka prawa polskiego
pod firmą Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, wpisana do polskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000019468, oraz spółka prawa Republiki Cypru pod firmą Kodotianus Limited
z siedzibą w Limassol (Republika Cypru), wpisana do cypryjskiego rejestru spółek
pod numerem HE275239. -------------------------------------------------------------------------

1.3.

Spółce przekształconej, zgodnie z art. 553 K.s.h., z chwilą wpisu do rejestru,
przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka
przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg
które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem. ----------------------------------

§ 2.

Firma spółki ----------------------------------------------------------------------------------------

2.1.

Spółka przekształcona będzie działać pod firmą: Browar Gontyniec Spółka Akcyjna.

2.2.

W obrocie Spółka może używać skrótu w brzmieniu: Browar Gontyniec S.A. ---------

2.3.

W obrocie Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. --------

§ 3.

Siedziba spółki ------------------------------------------------------------------------------------Siedziba Spółki jest Kamionka (Gmina Chodzież). -------------------------------------------

§ 4.

Czas trwania Spółki oraz obszar działania --------------------------------------------------

4.1.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. ------------------------------------------------------

4.2.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. --------------

4.3.

Na terenie swojej działalności Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, zakłady,
przedstawicielstwa oraz przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, a także
przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych. ---------------------------

§ 5.

Przedmiot działalności Spółki ------------------------------------------------------------------

5.1.

Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------------------------------------------------------
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(a)

11.05.Z - Produkcja piwa; ----------------------------------------------------------------

(b)

46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych; --------------------------------

(c)

47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; ----------------------------------------

(d)

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; ----------------------------------

(e)

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem; --------------------------------------

(f)

52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych; ------------------------

(g)

71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności;-------------------------

(h)

01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona,
z wyłączeniem ryżu; -----------------------------------------------------------------------

(i)

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; ----------------------------

(j)

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; ---------------

(k)

08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu; ----------

(l)

23.13.Z - Produkcja szkła gospodarczego; ---------------------------------------------

(m)

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; --------------------------------------------

(n)

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę; -----------------------------------------

(o)

49.41.Z - Transport drogowy towarów; ------------------------------------------------

(p)

52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -------------

(q)

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych; ---------------------------------------

(r)

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; ------------------

(s)

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi; ---------------------------------------------------------------------------

(t)

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; ------------------------------

(u)

73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; ------------------------------------------

(v)

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; ------------

(w)

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania; --------------------------------------------------------------

(x)

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana; ---------------------------------------------------------------

(y)

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. --------------

5.2.

Działalność wymagająca posiadania zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania
innych decyzji albo posiadania prawem przewidzianych uprawnień, jak też
wykonywania poprzez osoby posiadające specjalne uprawnienia, podejmowana będzie
przez Spółkę dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia, koncesji, decyzji,
względnie nabyciu odpowiednich uprawnień lub zatrudnieniu osób je posiadających. --

5.3.

Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie
zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta
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większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej
połowę kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------

§ 6.

Kapitał zakładowy spółki przekształconej ---------------------------------------------------

6.1.

Kapitał zakładowy wynosi 157.860 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset
sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.578.600 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt
osiem tysięcy sześćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy),
następujących serii: --------------------------------------------------------------------------------a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych
numerami od 000001 do 1.000.000, będących akcjami założycielskimi,
opłaconych w całości gotówką, -------------------------------------------------------------b) 178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych, na okaziciela
serii B oznaczonych numerami od 000001 do 178.600, opłaconych w całości
gotówką, ----------------------------------------------------------------------------------------c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych
numerami od 000001 do 400000, opłaconych w całości gotówką. ---------------------

6.2.

Wszystkie Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. -------------------------------

6.3.

Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -------------

§6a.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego --------------------------------------------1.

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki na kwotę nie wyższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). -----------------

2.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych
akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy). -------------------------------

3.

Akcje serii C mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych
serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna 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. ----------------------------------------------------------------------

§ 7.

Podwyższenie kapitału zakładowego ----------------------------------------------------------

7.1.

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub
podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. --------------------------------

7.2.

W przypadku emisji akcji Spółki w drodze publicznej oferty lub ubiegania się
o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w ramach
alternatywnego systemu obrotu, Zarząd Spółki będzie upoważniony, z zastrzeżeniem
odmiennych przepisów prawa, do podejmowania wszelkich czynności i decydowania
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o wszelkich sprawach z tym związanych, a w szczególności Zarząd będzie
umocowany do: ------------------------------------------------------------------------------------(a)

podejmowania uchwał oraz wszelkich innych działań w celu dematerializacji
akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w tym do
zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A.; ----------------------------------------------------------------------

(b)

podejmowania uchwał oraz wszelkich innych działań w sprawie oferty
publicznej akcji lub dopuszczenia tych akcji lub praw do akcji do obrotu na
rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; -----------------------

(c)

zawierania za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, umów o subemisję usługową,
subemisję inwestycyjną lub umów podobnego rodzaju zapewniających
prawidłowe przeprowadzenie emisji akcji. --------------------------------------------

7.3.

Akcje, powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki,
przydzielone są akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym
kapitale zakładowym, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i nie wymagają
objęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 8.

Umorzenie akcji -----------------------------------------------------------------------------------

8.1.

Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody
akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. -----------------------------------------

8.2.

Umorzenie akcji przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych
w przepisach Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------

8.3.

Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego
Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie
zgody Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------

§ 9.

Pozostałe kapitały ---------------------------------------------------------------------------------

9.1.

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ----------(a)

kapitał zapasowy; --------------------------------------------------------------------------

(b)

inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa oraz utworzone na
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------

9.2.

Do kapitału zapasowego przelewa się, co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany
rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej kapitału
zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------------

9.3.

Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji
powyżej ich wartości nominalnej, pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. ---------

§ 10. Organy Spółki -------------------------------------------------------------------------------------Organami Spółki są: --------------------------------------------------------------------------------
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(a)

Walne Zgromadzenie, ---------------------------------------------------------------------

(b)

Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------------

(c)

Zarząd.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 11. Walne Zgromadzenie ---------------------------------------------------------------------------11.1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ---------------11.2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw zastrzeżonych
w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie należą: ------------------------------(a)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;--------------------------------

(b)

powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty; ---------------------------

(c)

udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków; -------------------------------------------------------------------------------

(d)

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ---------------------

(e)

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; ------------------------

(f)

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem
§ 14.2 Statutu; ------------------------------------------------------------------------------

(g)

ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----------------------

(h)

zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----------------------------------------

(i)

wyrażanie, na wniosek Zarządu Spółki, zgody na tworzenie przez Spółkę, poza
kapitałem zapasowym, innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub
wydatków. ----------------------------------------------------------------------------------

11.3. Zbycie oraz nabycie nieruchomości, wieczystego użytkowania albo udziału
w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania nie wymaga zgody Walnego
Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------11.4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający tryb jego
zwoływania i prowadzenia obrad. ----------------------------------------------------------------

§ 12. Zwoływanie i porządek obrad Walnych Zgromadzeń -----------------------------------12.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. ---------------------------------------------------------12.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane przez Zarząd tak, aby odbyło
się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------12.3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie
zwoła go w terminie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych oraz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -------------
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12.4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----------------------12.5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne
Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze,
o których mowa w ust. 12.4, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo
ci akcjonariusze. -----------------------------------------------------------------------------------12.6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. --------------12.7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie wskazanym przepisami Kodeksu
Spółek Handlowych. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----------------------------12.8. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu
przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki
reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą zgłaszać, na piśmie lub w
formie elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. --------------------

§ 13. Przebieg Walnego Zgromadzenia -------------------------------------------------------------13.1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.---------13.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
oddanych, chyba że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych
stanowią inaczej. -----------------------------------------------------------------------------------13.3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocników. -----------------------------------------------------------------------------------13.4. Walne Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca.
W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo
osoba wyznaczona przez zarząd. ---------------------------------------------------------------13.5. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. ------------------------------

§ 14. Rada Nadzorcza ---------------------------------------------------------------------------------14.1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków. W przypadku
dokonywania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 (sześciu) członków. --------------------------------14.2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w sposób następujący: ---(a)

tak długo jak akcjonariusz Spółki, spółka pod firmą Black Lion Narodowy
Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000019468, posiadać będzie
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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; -------(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 wskazany w ust. 14.2(a) lub
w ust. 14.2(b), 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 ust. 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. ----------------------------

14.3. Wykonanie uprawnień, o których mowa w ust. 14.2(a) oraz w ust. 14.2(b), następować
będzie w drodze pisemnych oświadczeń, składanych Spółce przez uprawnionego
akcjonariusza. --------------------------------------------------------------------------------------14.4. Członkowie Rady Nadzorczej, powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa
pięć lat. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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14.5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje. ------------14.6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację
z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. ------

§ 15. Sposób działania Rady Nadzorczej -----------------------------------------------------------15.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady
Nadzorczej nowej kadencji, zwołuje albo Przewodniczący Rady Nadzorczej
poprzedniej kadencji, albo Zarząd Spółki, a w przypadku nie zwołania pierwszego
posiedzenia przez te podmioty w terminie 7 dni od dnia wyboru Rady Nadzorczej
nowej kadencji, którykolwiek z członków tejże Rady. ---------------------------------------15.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
3 (trzy) razy w roku obrotowym. ----------------------------------------------------------------15.3. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady
Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje
posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. ---------------------15.4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem
o którym mowa w ust. 15.3, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady
Nadzorczej samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -------15.5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest zaproszenie na posiedzenie
Rady wszystkich jej członków. ------------------------------------------------------------------15.6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy
obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej (w przypadku równości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej), z tym zastrzeżeniem, że
uchwały dotyczące powołania lub odwołania członka Zarządu lub całego Zarządu, jak
też dotyczące zawieszenia w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu oraz
dotyczące delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności Członka Zarządu, wymagają dla swej ważności oddania za ich podjęciem
ważnych głosów przez co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. ----------15.7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Powyższe
nie dotyczy podejmowania uchwał w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na
posiedzeniu Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------15.8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość lub w trybie
obiegowym. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały. ------------------------------------------------------15.9. W trybie określonym w ust. 15.7 oraz w ust. 15.8, nie mogą być podejmowane przez
Radę Nadzorczą uchwały dotyczące: -----------------------------------------------------------(a)

wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ---------

(b)

powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu lub
całego Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------
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15.10. Szczegółowy tryb zwoływania, prowadzenia oraz protokołowania posiedzeń Rady
Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.--------------------------

§ 16. Zadania Rady Nadzorczej ----------------------------------------------------------------------16.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności. ---------------------------------------------------------------------16.2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: --------------------------------------(a)

ocena zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
Spółki za ubiegły rok obrotowy; --------------------------------------------------------

(b)

ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; ----

(c)

składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny
sprawozdań i wniosków o których mowa pod literą (a) i (b); -----------------------

(d)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie,
z ważnych powodów, całego Zarządu lub poszczególnych jego członków; ------

(e)

oddelegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; -----

(f)

reprezentowanie Spółki w czynnościach pomiędzy Spółką a członkami
Zarządu jak również w sporach z nimi, o ile Walne Zgromadzenie nie ustanowi
do tych czynności pełnomocników; -----------------------------------------------------

(g)

wyrażanie zgody członkom Zarządu na działalność, o której mowa w art. 380
§1 Kodeksu spółek handlowych; --------------------------------------------------------

(h)

wyrażanie zgody na zakup lub zbycie przez Spółkę nieruchomości,
wieczystego użytkowania albo udziału w nieruchomości lub prawie
wieczystego użytkowania; ----------------------------------------------------------------

(i)

wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego Spółki; -----------------------------------------------------------------------

(j)

wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów w innych
spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych, jak też na
zbywania udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków wynikających
z uczestnictwa w spółce osobowej oraz na wystąpienie z takiej spółki; -----------

(k)

zatwierdzanie instrukcji, dotyczących sposobu wykonywania przez Spółkę
prawa głosu lub innych uprawnień korporacyjnych w spółkach, w których
uczestniczy, w sprawach dotyczących: (i) podwyższenia lub obniżenia kapitału
zakładowego, (ii) emisji nowych udziałów lub akcji z wyłączeniem prawa
poboru akcji lub pierwszeństwa objęcia udziałów, (iii) połączenia z innymi
spółkami, (iv) podziału, (v) przekształcenia, (vi) likwidacji, (vii) nabycia,
zbycia lub obciążenia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub
udziału -------------------------------------------------------------------------------------w nieruchomości (prawie użytkowania wieczystego), (viii) nabycia, zbycia,
wydzierżawienia lub obciążenia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, (ix) skupu udziałów lub akcji własnych; -------------------------

198

(l)

weryfikacja oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych i budżetów
Spółki, które winny zostać przygotowane i przedstawione przez Zarząd do
zatwierdzenia w terminie wskazanym w § 19.4 Statutu;-----------------------------

(m)

wyrażanie zgody na czynności wskazane poniżej w punktach od (i) do (viii), za
wyjątkiem przypadków, gdy dana czynność została przewidziana w planie
finansowym lub w budżecie, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą stosownie
do litery (l): --------------------------------------------------------------------------------(i)

zaciąganie przez Spółkę kredytów, pożyczek, emisję obligacji lub
innego rodzaju instrumentów, mających na celu pozyskanie
finansowania dłużnego przez Spółkę, a także zbywanie aktywów
z obowiązkiem ich odkupu, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku
obrotowym), powyżej 2.000.000,00 zł;----------------------------------------

(ii)

udzielenie przez Spółkę pożyczek, objęcie obligacji lub innego rodzaju
dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, na
kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej
1.000.000,00 zł; -------------------------------------------------------------------

(iii)

udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczenia, wystawienie lub
poręczenie weksli lub zaciągnięcie innego rodzaju zobowiązania
pozabilansowego, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku
obrotowym), powyżej 1.000.000,00 zł;----------------------------------------

(iv)

obciążenie majątku Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi, a
także ustanowienie zabezpieczeń na nim o innym charakterze, niż
prawnorzeczowe (w tym o charakterze obligacyjnym lub w formie
przewłaszczenia na zabezpieczenie albo blokady), a także poddanie się
egzekucji, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym),
powyżej 2.000.000,00 zł; --------------------------------------------------------

(v)

zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych lub dokonywanie
wydatków, nie wynikających z normalnej działalności Spółki, na kwotę
(jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 1.000.000,00
zł; ------------------------------------------------------------------------------------

(vi)

dokonanie przez Spółkę darowizny lub innej czynności pod tytułem
darmym, na kwotę (jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym),
powyżej 100.000,00 zł; ----------------------------------------------------------

(vii)

zawarcie przez Spółkę ugody sądowej lub pozasądowej, na kwotę
(jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 100.000,00 zł; -

(viii) zawarcie umowy lub przeprowadzenie na innej podstawie transakcji z
podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu Spółki, a także z
członkami ich rodzin oraz z podmiotami w których osoby te dysponują
pośrednio lub bezpośrednio prawem do wykonywania ponad 20%
łącznej liczby głosów lub prawem do udziału w ponad 20% zysku lub
prawem do nabycia co najmniej 20% praw udziałowych, na kwotę
(jednorazowo lub łącznie w roku obrotowym), powyżej 1.000.000,00
zł; -----------------------------------------------------------------------------------(n)

wyrażanie zgody na nabywanie akcji własnych; --------------------------------------

(o)

ustalanie wysokości wynagrodzenie członków Zarządu; ----------------------------
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16.3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie przez Spółkę określonej
czynności, wówczas Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby
powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności. --------------------------

§ 17. Zarząd Spółki ------------------------------------------------------------------------------------17.1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. -----17.2. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 5 (słownie: pięć) lat. -----------------------------17.3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, uchwałą
podjętą w sposób wskazany w § 15.6 Statutu.-------------------------------------------------§ 18. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany lub zawieszony w czynnościach
przez Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------

§ 19. Zadania Zarządu ---------------------------------------------------------------------------------19.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----------------------------19.2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, nie zastrzeżone przepisami
Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym aktem do kompetencji innych organów
Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------19.3. Zarząd zobowiązany jest do opracowania każdego roku obrotowego projektu planu
finansowego i budżetu na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan
wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy. ------------------------------------19.4. Budżet jest przedkładany Radzie Nadzorczej do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy, oraz zatwierdzany przez nią
w terminie do 31 grudnia tego samego roku. Jeżeli Rada Nadzorcza nie przyjmie
budżetu, Spółka działa na podstawie projektu budżetu, do momentu zatwierdzenia
nowego budżetu. -----------------------------------------------------------------------------------19.5. Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić sprawy Spółki, z uwzględnieniem
uprawnień Walnego Zgromadzenia oraz uprawnień Rady Nadzorczej określonych
w Statucie oraz właściwych przepisach prawa. ------------------------------------------------

§ 20. Sposób reprezentacji Spółki -------------------------------------------------------------------20.1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. ------------------------------------------20.2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: --------(a)

w przypadku Zarządu jednoosobowego samodzielnie członek Zarządu, ----------

(b)

w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu działających
łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. --------------------

§ 21. Sposób działania Zarządu ----------------------------------------------------------------------21.1. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu. --------------------------------------------200

21.2. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad,
nazwiska i imiona obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, liczbę głosów
oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. ----------------------------------21.3. W razie równej ilości głosów głos Prezesa Zarządu jest decydujący. ---------------------21.4. Tryb zwoływania, prowadzenia oraz protokołowania posiedzeń Zarządu określa
regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. --21.5. Prezes Zarządu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu
Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 22. Gospodarka Spółki. ------------------------------------------------------------------------------22.1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się
31 grudnia 2010 roku. -----------------------------------------------------------------------------22.2. Zyskiem wykazanym w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego
rewidenta, rozporządza Walne Zgromadzenie przeznaczając go w szczególności na: --(a)

odpis na zasilenie kapitału zapasowego, -----------------------------------------------

(b)

odpis na kapitały (fundusze) celowe, w przypadku ich ustanowienia, -------------

(c)

dywidendę dla akcjonariuszy, ------------------------------------------------------------

(d)

inne cele. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 23. Zaliczka na poczet dywidendy -----------------------------------------------------------------23.1. Spółka, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk,
może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy. Do wypłacenia zaliczki na poczet
dywidendy jest upoważniony Zarządu Spółki, jednak jej wypłata wymaga zgody
Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------23.2. Zaliczka na poczet dywidendy stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego do
końca ostatniego roku obrotowego powiększonego o zysk przeniesiony z kapitałów
(funduszy) rezerwowych utworzonych w tym celu w ostatnich trzech latach
obrotowych, pomniejszonego o poniesione straty oraz kwoty przeznaczone na kapitał
zapasowy i kapitały (fundusze) celowe zgodnie ze Statutem lub ustawą. ------------------

§ 24. Postanowienia końcowe. ------------------------------------------------------------------------24.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu
spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa. ------------------------------------24.2. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostali powołani przez
Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej uchwałą w sprawie przekształcenia
Spółki, przy czym: ---------------------------------------------------------------------------------(a)

Pan Rafał Bauer oraz Pan Maciej Zientara zostali powołani na wniosek
akcjonariusza wskazanego w § 14.2(a) Statutu, który w związku z tym będzie
uprawniony do odwołania każdego z tych członków Rady Nadzorczej oraz
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powołania w jego miejsce innej osoby, w trybie przewidzianym w § 14.2(a)
Statutu; -------------------------------------------------------------------------------------(b)

Pan Waldemar Straczycki oraz Pan Marek Światopełk - Mirski zostali
powołani na wniosek akcjonariusza wskazanego w § 14.2(b) Statutu, który w
związku ------------------------------------------------------------------------------------z tym będzie uprawniony do odwołania każdego z tych członków Rady
Nadzorczej oraz powołania w jego miejsce innej osoby, w trybie
przewidzianym w § 14.2(b) Statutu; ----------------------------------------------------

(c)

do odwołania Pana Mariusza Omiecińskiego zastosowanie znajduje § 14.2(c)
Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------

24.3 Członkowie Zarządu pierwszej kadencji zostali powołani przez Zgromadzenie
Wspólników spółki przekształcanej uchwałą w sprawie przekształcenia Spółki.
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3.

Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie
niezarejestrowanych przez sąd

zmian

statutu

spółki

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Browar Gontyniec S.A.
z siedzibą w Kamionce
z dnia 01 października 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D1
w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia praw poboru
akcji serii D1, praw do akcji serii D1 oraz akcji serii D1 do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. -----------------------------------------------------------------------Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browaru Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (dalej
„Spółka”) na podstawie art. 431 i następne kodeksu spółek handlowych, postanawia
niniejszym: --------------------------------------------------------------------------------------------------§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 157.860,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy
osiemset sześćdziesiąt złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż
473.580,00 zł (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) to jest do kwoty
nie mniejszej niż 157.860,10 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i
dziesięć groszy) i nie większej niż 631.440,00 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta
czterdzieści złotych). --------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie
więcej niż 4.735.800 (czterech milionów siedmiuset trzydziestu pięciu tysięcy ośmiuset) nowych
akcji na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----------------------3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej wartości
nominalnej objętych i opłaconych akcji serii D1. Stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7
kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego
kapitału zakładowego w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały. -------------------------4. Wszystkie akcje serii D1 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w tym w sposób wskazany w ust. 6. ---------5. Cena emisyjna akcji serii D1 wynosić będzie 2,20 zł (dwa złote i dwadzieścia groszy). ------------------
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6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za akcje serii D1 w drodze
potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami
podmiotu obejmującego akcje serii D1. --------------------------------------------------------------------------------7. Akcje Serii D1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: --------------------------a) Akcje Serii D1 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych
najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału
zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1
stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub
zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, ----------------------------------------------b) Akcje Serii D1 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w
dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie
podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te
zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1
stycznia tego roku obrotowego. ------------------------------------------------------------------------------------------8. Akcje serii D1 zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 oraz
art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.), z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Dniem prawa poboru jest 13 października 2014 r. ------------------------------------------------------------------10. Akcje serii D1 zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do
liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za każdą 1 (jedną) akcję Spółki
przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii D1
każde 1 (jedno) prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 3 (trzech) akcji serii D1. Ułamkowe
części akcji nie będą przydzielane. -------------------------------------------------------------------------------------11. Akcje serii D1, nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych i zapisów
dodatkowych, Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania zgodnie z art. 436 § 4 kodeksu
spółek handlowych.----------------------------------------------------------------------------------------------------------§2
1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały wszelkich
pozostałych szczegółów emisji i oferty akcji serii D1 niezbędnych do osiągnięcia celu niniejszej
Uchwały (w tym w szczególności szczegółowego określenia zasad oferowania Akcji Serii D1 oraz
określenia terminów otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D1).-----------------------------------
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2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie
praw poboru akcji serii D1, praw do Akcji Serii D1 (dalej „PDA”) oraz Akcji Serii D1 do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że zarówno PDA, jak i Akcje Serii D1 będą miały
formę zdematerializowaną. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji
niniejszej Uchwały, w tym do przeprowadzenia rejestracji praw poboru akcji Serii D1, PDA i Akcji
Serii D1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o
wprowadzenie praw poboru akcji serii D1, PDA i Akcji Serii D1 do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu pod nazwą „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------§3
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia
zmienić treść § 6.1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: ------------------------------------„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 157.860,10 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy
osiemset sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 631.440,00 zł (sześćset
trzydzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.578.601
(jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset jeden) i nie więcej niż 6.314.400
(sześć milionów trzysta czternaście tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) następujących serii: ----------------------------------------------------------------------------a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od
000001 do 1.000.000, będących akcjami założycielskimi, opłaconych w całości gotówką, --------b. 178.600 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii B
oznaczonych numerami od 000001 do 178.600, opłaconych w całości gotówką, --------------------c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C oznaczonych numerami od
000001 do 400.000, opłaconych w całości gotówką, ---------------------------------------------------------d. Nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 4.735.800 (cztery miliony siedemset trzydzieści pięć
tysięcy osiemset) akcji serii D1 oznaczonych numerami od 000001 do 4.735.800, pokrytych w
całości wkładami pieniężnymi”. -------------------------------------------------------------------------------------§4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu
jednolitego statutu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------§5
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w zakresie
podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki będą skuteczne z chwilą ich
rejestracji przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została przyjęta przy 1.149.484
głosów „za”, 150.000 głosach „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano. W
głosowaniu oddano ważne głosy z 1.299.484 akcji na 1.578.600 wszystkich akcji w kapitale
zakładowym Spółki, reprezentujących 82,32 % kapitału zakładowego Spółki. --------------------
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4.

Formularz zapisu na Akcje serii D1
Formularz zapisu
ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA AKCJE SERII D1 SPÓŁKI BROWAR GONTYNIEC S.A.

Numer dowodu subskrypcji: .........................................................................................................................................................
Biuro maklerskie przyjmujące zapis (nazwa i adres): ...................................................................................................................
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje serii D1)
spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce, Kamionka 21, 64-800 Chodzież (”Emitent”). Podstawą prawną emisji
Akcji serii D1 jest uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2014 r. Przedmiotem
publicznej oferty jest 4.735.800 Akcji serii D1. Akcje Serii D1 są oferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w
ramach wykonania prawa poboru w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje Serii D1
przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w ww. uchwale i w Memorandum Informacyjnym Spółki wraz z
ewentualnymi aneksami („Memorandum”). Memorandum wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami jest jedynym
prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji Serii D1 w Polsce
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): .........................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):
Kod: .........-............. Miejscowość: ...............................................................................................................................................
Ulica: ................................................................................... Numer domu / mieszkania: .............................................................
3. PESEL lub REGON, lub inny numer identyfikacyjny ( osoby fizyczne seria i numer DO lub Paszportu, osoby zagraniczne
seria i numer Paszportu, zagraniczne osoby prawne numer właściwego rejestru)
......................................................................................................................................................................................................
4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy):
......................................................................................................................................................................................................
5. Adres e-mail: ............................................................................................................................................................................
6. W imieniu inwestora zapis złożyli (dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej / dane pełnomocnika
działającego w imieniu osoby fizycznej):
–

nazwisko i imię……………………………………………………………………………………………………………………

–

miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………

–

seria i numer DO oraz PESEL (osoby zagraniczne seria i numer Paszportu)……………………………………………

7. Status dewizowy:  rezydent  nierezydent (zaznaczyć właściwe)
8. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 2,20 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
9. Numer rachunku papierów wartościowych oraz nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na
którym inwestor posiada zdeponowane prawa poboru w chwili składania zapisu (w przypadku zapisu podstawowego):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu (lub liczba praw poboru na dzień ustalenia praw w przypadku
zapisu dodatkowego):……………………….……………………………………………………………………………………… sztuk
(słownie..................................................................................................................................................................................)
11. Liczba praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu……………………………………………………..……….. sztuk
(słownie...................................................................................................................................................................................)

207

12. Liczba subskrybowanych Akcji serii D1:…………………………………………………………………………sztuk
(słownie: ..................................................................................................................................................................................... )
13. Kwota wpłaty na Akcje serii D1: …………………………………………………………………………………………...
.................................... zł (słownie: ............................................................................................................................................. )
14. Forma wpłaty na Akcje Oferowane:


gotówka*



przelew*



umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych*

15. Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia akcji lub niedojścia emisji do skutku*:




gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy
przelewem na rachunek bankowy o nr: ........................................................................................................................
inne: ..............................................................................................................................................................................

16. Jestem zainteresowany nabyciem Akcji nieobjętych w drodze Zapisów Podstawowych i Dodatkowych*.
 Tak*
 Nie*
17. Rodzaj zapisu na Akcje:
 Zapis Podstawowy*
 Zapis Dodatkowy*
 Zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu*
W przypadku Zapisu Podstawowego i Dodatkowego, przydzielone Inwestorowi Akcje Serii D1 zostaną zapisane na rachunku
papierów wartościowych, z którego realizowany jest zapis na Akcje Serii D1. W przypadku Zapisu w oparciu o zaproszenie
Zarządu, przydzielone Inwestorowi Akcje serii D1 zostaną zapisane na rachunku wskazanym w Dyspozycji deponowania
Akcji serii D1
Uwaga: Konsekwencją niepełnego lub nieprawidłowego określenia danych dotyczących inwestora może być nieterminowy
zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje
wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.
Oświadczenie Inwestora:
Ja niżej podpisany(a), oświadczam że zapoznałem (am) się z treścią Memorandum Informacyjnego Browar Gontyniec S.A.,
akceptuję warunki publicznej subskrypcji Akcji serii D1, jest mi znana treść Statutu Browar Gontyniec S.A. i akceptuję jego
treść,. Zgadzam się na przydzielenie lub nie przydzielenie mi Akcji zgodnie z warunkami zawartymi w Memorandum oraz na
zdeponowanie Akcji serii D1 na rachunku, z którego jest wykonywane prawo poboru (w przypadku Zapisu Podstawowego i
Dodatkowego), na rachunku wskazanym w dyspozycji deponowania Akcji (w przypadku objęcia Akcji w drodze zaproszenia
Zarządu). Nieprzydzielenie Akcji lub przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania
zasad przydziału akcji opisanych w Memorandum. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i informacji
stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Serii D1 przez
podmiot przyjmujący zapis: Oferującemu (jak zdefiniowano w Memorandum), Spółce oraz Krajowemu Depozytowi Papierów
Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii D1 oraz że upoważniam te podmioty do
otrzymania tych informacji.

________________________
Data i podpis Inwestora/osoby składającej zapis w imieniu Inwestora

_____________________________________
Data przyjęcia zapisu, pieczęć adresowa podmiotu,
w którym składany jest zapis oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis
* właściwe pole odznaczyć X

208

Dyspozycja deponowania Akcji serii D1
Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie Akcji serii D1 przydzielonych w wyniku złożenia powyższego zapisu na
rachunku inwestycyjnym o numerze:
......................................................................................................................................................................................................
prowadzonym przez:
......................................................................................................................................................................................................

________________________
Data i podpis składającego dyspozycję

_____________________________________
Data przyjęcia dyspozycji oraz podpis i pieczęć przyjmującego
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5.

Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje, Akcje Emitenta

(a) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
(b) 178 600 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
(c) 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Akcje Oferowane

Do 4 735 800 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Aneks

Aneks do Memorandum Informacyjnego sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie
Publicznej, opublikowany na stronie internetowej Emitenta i Oferującego

Dzień Prawa Poboru

Dzień ustalenia prawa poboru, tj. 13 października 2014 r.

Giełda, GPW, Giełda Papierów
Wartościowych, Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu,
Organizator Alternatywnego
Systemu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

GUS

Główny Urząd Statystyczny

Jednostkowe Prawo Poboru, JPP

Papier wartościowy uprawniający jego posiadacza do złożenia Zapisu na Akcje Oferowane w liczbie
wynikającej z zapisów w Memorandum

KDPW, Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Kodeks spółek handlowych, KSH

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

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Memorandum Informacyjne,
Memorandum

Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia publicznej oferty Akcji serii D1,
sporządzony na podstawie rozdziału 6 Rozporządzenia

MSR/ MSSF

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej

NBP

Narodowy Bank Polski

NWZ, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna

Oferujący

NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

PLN, zł, złoty

złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej

PSR

Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości

Rada Giełdy

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Regulamin ASO, Regulamin
NewConnect

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) - tekst jednolity: Załącznik do
Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy z dnia 27 lipca 2009 r.

Rekomendacje CESR

Rekomendacje w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 809/2004 o
prospekcie, opublikowane w dniu 10 lutego 2005 r. przez Komitet Europejskich Regulatorów Rynku
Papierów Wartościowych (CESR)

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków,
jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub
ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym

Rynek NewConnect,
NewConnect, Alternatywny

alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia

210

System Obrotu, ASO

2007 r.

Spółka, Browar Gontyniec S.A.,
Emitent

Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce

Statut, Statut Emitenta, Statut
Spółki

Statut spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209, z
późn. zm.)

Ustawa o obrocie, Ustawa o
obrocie instrumentami
finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz.
1538, z późn. zm.)

Ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów

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

Ustawa o ofercie, Ustawa o
ofercie publicznej

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 późniejszymi zmianami)

Ustawa o podatku dochodowym
od osób fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.
176, z późn. zm.)

Ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych

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

Ustawa o podatku od czynności
cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz.
399, z późn. zm.)

Ustawa o podatku od spadków i
darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z
późn. zm.)

Ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)

VAT

Podatek od towarów i usług

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie,
Walne Zgromadzenie Spółki,
Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce

Zapis

Zapis Podstawowy i Dodatkowy

Zapis Dodatkowy

Zapis na Akcje Oferowane w liczbie nie większej niż wielkość emisji, który mogą złożyć w terminie
wykonania prawa poboru akcjonariusze, którzy posiadali Akcje w dniu ustalenia prawa poboru, według
wzoru załączonego w Memorandum

Zapis Podstawowy

Zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu prawa poboru, złożony przez Inwestora w domu maklerskim, w
którym posiada rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Jednostkowe Prawa Poboru,
według wzoru załączonego w Memorandum

Zarząd Giełdy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd
Emitenta

Zarząd spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce

211

