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Na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego Spółka oferuje  

105.000 akcji na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

 

 

Niniejszy Dokument Ofertowy nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Organizatora Alternatywnego 

Systemu. 

Dokument Ofertowy może różnić się pod względem formy lub treści od przyszłego dokumentu informacyjnego,                

w rozumieniu przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, sporządzanego w związku z ubieganiem się          

o wprowadzenie instrumentów finansowych będących przedmiotem Oferty do alternatywnego systemu obrotu na 

rynku NewConnect. 

Dokument Ofertowy nie jest również Dokumentem Ofertowym, o którym mowa w Ustawie o ofercie. 

Niniejszy Dokument Ofertowy został sporządzony na podstawie art. 7 ust 8a Ustawy o ofercie. 

 

 

OFERUJĄCY: 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

 

 

 

Warszawa, dnia 25 listopada 2019 roku 
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WSTĘP  

1. Tytuł  

Dokument Ofertowy CM International S.A.  

 

2. Nazwa (firma) i siedziba Emitenta 

Nazwa (firma): CM International Spółka Akcyjna 

Siedziba: Wrocław 

  

3. Nazwa (firma) i siedziba lub imię i nazwisko oraz siedziba (miejsce zamieszkania) 

sprzedającego 

Nie dotyczy - istniejące akcje Emitenta nie są przedmiotem Oferty Publicznej. 

 

4. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów 

wartościowych oferowanych w trybie Oferty Publicznej 

Na podstawie Dokumentu Ofertowego oferowane w trybie Oferty Publicznej są Akcje Serii D - akcje zwykłe na okaziciela 

Emitenta Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie 105.000 (sto pięć tysięcy) sztuk. 

 

5. Nazwa (firma), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia 

(gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia 

Nie dotyczy - w związku z Ofertą Publiczną nie zostały udzielone żadne zabezpieczenia ani ustanowione żadne 

gwarancje. 

 

6. Cena Emisyjna oferowanych akcji albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin 

udostępnienia ceny do publicznej wiadomości 

Cena Emisyjna Akcji serii D została ustalona Uchwałą Zarządu i wynosi 40,50 zł (czterdzieści złotych 50/100) za jedną 

akcję. 
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7. Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na 

warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie, jak również że Dokument 

jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach 

wartościowych, ich ofercie i Emitencie 

Emitent i Oferujący oświadczają, że oferowanie Akcji Serii D odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumencie Ofertowym oraz że Dokument Ofertowy jest w zakresie Oferty Publicznej jedynym prawnie 

wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Serii D, Ofercie Publicznej i Emitencie. 

 

8. Wskazanie przepisu Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym Oferta Publiczna może być 

prowadzona na podstawie Dokumentu Ofertowego 

Akcje Serii są oferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) ksh, w trybie oferty publicznej 

w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.                 

w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168                      

z 30.06.2017, str. 12) („Rozporządzenie Prospektowe”), w oparciu o art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego i na 

podstawie art. 7 ust. 8a. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oferty publicznej. 

Zgodnie z art. 7 ust. 8a Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod 

warunkiem udostępnienia dokumentu, zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru 

wartościowego, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, celach emisji, na 

które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego, istotnych czynnikach ryzyka oraz 

oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie, nie wymaga oferta publiczna, 

w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według 

ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 

euro i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich 

papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą 

mniejsze niż 1.000.000 euro.  

Treść niniejszego Dokumentu Ofertowego nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

 

9. Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby podmiotu oferującego oraz subemitentów 

Oferującym Akcje Serii D w Ofercie Publicznej jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o subemisję 

usługową ani subemisję inwestycyjną. 

 

10. Data ważności Dokumentu Ofertowego oraz data, do której informacje aktualizujące 

Dokument Ofertowy zostały uwzględnione w jego treści 

Dokument Ofertowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 25 listopada 2019 roku i zawiera dane 

aktualizujące jego treść na dzień poprzedzający dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, to jest na dzień 25 

listopada 2019 roku. Termin ważności Dokumentu Ofertowego rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się              

z dniem przydziału Akcji Serii D. 
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W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty Publicznej ważność Dokumentu Ofertowego 

kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, w jaki został udostępniony do 

publicznej wiadomości, to jest na stronach internetowych Emitenta www.cmisa.eu i Oferującego www.pcdm.pl . 

 

11. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie Ofertowym, w 

okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości 

Emitent udostępni do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia 

zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie Aneksu do Dokumentu Ofertowego oraz w sposób, w jaki został 

udostępniony Dokument Ofertowy, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących 

czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii D, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego 

do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu - do dnia wygaśnięcia 

ważności Dokumentu Ofertowego. 

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego lub 

Aneksów do Dokumentu Ofertowego w zakresie organizacji lub prowadzenia Oferty Publicznej, niemającą wpływu na 

ocenę Akcji Serii D Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie Komunikatu Aktualizującego,                  

w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy. 

Aneksy do Dokumentu Ofertowego i Komunikaty Aktualizujące będą publikowane na stronach internetowych 

Emitenta: www.cmisa.eu i Oferującego: www.pcdm.pl . 
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1.  CZYNNIKI RYZYKA 

Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko poniesienia straty przez nabywców papierów 

wartościowych objętych Dokumentem Ofertowym. Czynniki ryzyka dotyczą zjawisk oraz zdarzeń przyszłych                            

i niepewnych, które jednakże mogą - z różnym prawdopodobieństwem - wystąpić, i oddziaływać negatywnie na poziom 

opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Przyszłe zdarzenia związane ze zmaterializowaniem się poszczególnych czynników ryzyka mogą negatywnie wpłynąć 

na działalność Emitenta, a w szczególności na jego sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz perspektywy 

rozwoju, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę akcji Emitenta. Kurs akcji może zniżkować w efekcie 

wystąpienia ryzyk poniżej opisanych oraz w wyniku wystąpienia innych czynników. W wyniku takich zdarzeń inwestorzy 

mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Wedle aktualnej wiedzy poniżej opisane ryzyka 

mogą istotnie wpłynąć na sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz perspektywy rozwoju Spółki. Należy mieć 

świadomość, że ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi ryzykami, na jakie narażona jest Spółka. Spółka przedstawiła 

tylko te czynniki ryzyka, które uznała za istotne. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które w opinii Spółki nie są 

obecnie istotne lub których obecnie nie zidentyfikowała, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. 

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, 

ani oceną ich istotności. 

 

1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi 

działalność   

1.1.1. Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców 

W 2018 roku pięciu największych dostawców Spółki (dystrybutorzy komponentów elektronicznych, 

elektrotechnicznych, pneumatycznych, form wtryskowych, wyposażenia warsztatowego oraz automatyki 

przemysłowej) odpowiadało łącznie za ok. 60% ogółu kosztów zakupów Spółki. Spółka wskazuje jednocześnie, iż 

największy z kontrahentów odpowiadał za ok. 20% ogółu kosztów zakupów Spółki w 2018 r. Przedmiotowe wydatki 

związane są z realizacją „Projektu Niemcy” oraz z realizacją zamówień na urządzenia do pielęgnacji skóry. Istnieje 

ryzyko, że utrata ww. partnerów będzie skutkowała problemami w produkcji czy serwisowaniu maszyn, co będzie 

wiązało się z trudnościami w prowadzeniu przez Spółkę działalności gospodarczej. W momencie gdy znalezienie 

nowych, rzetelnych kontrahentów będzie trwało zbyt długo, przestój w pracach może oznaczać istotne problemy, takie 

jak niezadowolenie klientów czy zaprzestanie wprowadzania nowych produktów na rynek, co w efekcie może przełożyć 

się na pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta Spółka minimalizuje ryzyko uzależnienia od głównych dostawców 

poprzez utrzymanie dobrych relacji biznesowych z dotychczasowymi kontrahentami, a także stałe monitorowanie 

alternatywnych źródeł dostaw swoich komponentów. 

1.2.1. Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców 

Odbiorcami produktów Spółki są dystrybutorzy handlowi działający na danym obszarze czy obszarze danego kraju. 

Spółka sprzedaje urządzenia na rynki zagraniczne do dystrybutorów. Promocją i sprzedażą urządzeń do klientów 

końcowych zajmują się dystrybutorzy Spółki. Oznacza to, iż odbiorcami urządzeń Emitenta są w pierwszej kolejności 

dystrybutorzy, którzy następnie docierają z ofertą Spółki do swoich klientów, którymi są salony kosmetyczne, salony 

SPA, salony piękności, hotele, kliniki dermatologiczne, gabinety specjalistyczne, centra medyczne, centra odnowy 

biologicznej i inne podmioty rynku medycyny estetycznej i kosmetycznej. W dotychczasowej historii działalności 

Emitent dostarczył ponad 1,5 tys. urządzeń do odbiorców finalnych (w wyniku współpracy z ok. 40 dystrybutorami 

handlowymi oraz w mniejszym stopniu poprzez własne bezpośrednie działania sprzedażowe) w ponad 50 krajach na 

całym świecie.  
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W związku z powyższym działalność Spółki charakteryzuje rozdrobnienie sprzedaży pod względem geograficznym,           

a Zarząd Emitenta stara się dywersyfikować sprzedaż pod względem rynków docelowych. Z jednej strony powoduje to 

uzależnienie Spółki od współpracy z kontrahentami działającymi na tych rynkach, lecz z drugiej strony współpraca ta 

pozwoliła Emitentowi wygenerować najwyższe przychody ze sprzedaży produktów i usług w dotychczasowej 

działalności Spółki. W przypadku uzależnienia Spółki od głównych odbiorców, utrata co najmniej jednego z nich może 

negatywnie wpłynąć na sytuację finansową CM International S.A. w przyszłości.  

Spółka, w celu minimalizacji niniejszego ryzyka, zamierza kontynuować strategię dywersyfikowania struktury 

odbiorców poprzez aktywne promowanie swoich urządzeń na rynkach już zdobytych, jak również na tych nowych, 

które zgodnie ze strategią rozwoju Spółki, stanowią docelowy obszar sprzedaży. Warto również zaznaczyć, iż od 

początku działalności Emitenta liczba dystrybutorów handlowych, z którymi Emitent współpracuje, nieustannie 

wzrasta. 

1.3.1. Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Istnieje ryzyko, iż Emitent nie zdoła zrealizować założonych celów strategicznych. W konsekwencji może to zakłócić 

realizację strategicznych celów spółki, która planuje w najbliższym czasie znacząco powiększyć skalę swojego biznesu.  

Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 

finansową Emitenta. 

1.4.1. Ryzyko związane z niespłacalnością należności przez odbiorców 

Umowy zawierane przez Emitenta z odbiorcami posiadają precyzyjne ustalenia dotyczące terminów płatności. Istnieje 

jednak ryzyko, że odbiorca nie dotrzyma ustalonych terminów. Wystąpienie powyższych ryzyk może skutkować 

ograniczeniem płynności finansowej Spółki, co może mieć wpływ na jej sytuację finansową.  

Emitent minimalizuje wspomniane ryzyko, poprzez stałe monitorowanie terminowości spływania należności. Wskazuje 

się ponadto, iż w początkowej fazie współpracy z dystrybutorem realizowane są tylko zamówienia przedpłacone. 

1.5.1. Ryzyko dynamicznych zmian w branży medycyny estetycznej 

Emitent zajmuje się projektowaniem, rozwijaniem, produkcją oraz dystrybucją urządzeń przeznaczonych dla branży 

medycyny estetycznej i kosmetycznej, co oznacza, iż działalność Emitenta jest ściśle uzależniona od bieżącej i przyszłej 

koniunktury panującej na tym rynku. Na dzień sporządzenia przedmiotowego Dokumentu Ofertowego, koniunktura w 

branży medycyny estetycznej znajduje się w okresie stabilnego wzrostu. W przypadku odwrócenia się powyższego 

trendu i wyhamowania w branży, istnieje ryzyko, że liczba nowych klientów finalnych (salony kosmetyczne, salony SPA, 

itd.), chcących zaopatrzyć się w produkty Emitenta, ulegnie znaczącemu zmniejszeniu.  

Niższy popyt na dostarczane przez Emitenta maszyny będzie oznaczał zmniejszenie przychodów, a co za tym idzie 

utrudnienia w realizacji przyjętej strategii przez Emitenta. Należy w tym miejscu podkreślić, iż Emitent nie ma wpływu 

na opisany czynnik ryzyka. Jednakże Emitent na bieżąco analizuje trendy panujące w branży i dopasowuje się z ofertą 

produktową do uwarunkowań zewnętrznych oraz potrzeb dystrybutorów i klientów finalnych. 

1.6.1. Ryzyko związane z błędami ludzkimi 

Działalność prowadzona przez Emitenta charakteryzuje się stosunkowo dużym ryzykiem związanym z błędami ludzkimi. 

W toku świadczenia usług mogą wystąpić m.in. błędy programistyczne lub błędy montażowe. Emitent będąc świadoma 

możliwości zaistnienia tego typu ryzyka, podejmuje niezbędne działania mające na celu sprawdzenie funkcjonowania 

urządzenia jeszcze przed dostarczeniem go do odbiorcy. Ponadto na minimalizację możliwości wystąpienia tego 

rodzaju ryzyka wpływa doświadczenie wypracowane w toku prowadzonej działalności oraz posiadana wykwalifikowana 

kadra pracownicza. 
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1.7.1. Ryzyko związane z odejściem kluczowych pracowników i członków kierownictwa 

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy kilku czołowych 

pracowników Emitenta. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata któregokolwiek z pracowników o istotnym 

wpływie na działalność Emitenta nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na działalność, strategię, sytuację 

finansową i jej wyniki finansowe. Wraz z odejściem któregokolwiek z kluczowych pracowników, Emitent mógłby zostać 

pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej.  

Emitent stara się minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów 

płacowych, adekwatnych do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji pracowników. Dodatkowo, w przyszłości 

Emitent planuje wprowadzenie programu opcji menedżerskich oraz pracowniczych celem zatrzymania w spółce 

najbardziej wartościowych dla Emitenta osób. Ryzyko to minimalizowane jest także przez fakt, iż kluczowi członkowie 

zespołu Emitenta są jednocześnie akcjonariuszami Spółki i deklarują chęć dalszego zaangażowania w rozwój Emitenta. 

1.8.1. Ryzyko związane z utratą zaufania klientów 

Rozwiązania dostarczane przez Emitenta mogą ulec awarii w trakcie funkcjonowania, przyczyniając się tym samym do 

braku możliwości ich prawidłowego funkcjonowania. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub 

zawinienia ze strony Emitenta skutkujących przerwami w świadczeniu usług, Emitent jest narażona na ryzyko utraty 

zaufania odbiorców. Utrata zaufania odbiorców może rzutować na niemożność pozyskiwania nowych klientów lub 

nawet na zmniejszenie ilości obecnie obsługiwanych odbiorców i w istotny sposób wpłynąć na osiągane wyniki 

finansowe Spółki.  

Ryzyko to minimalizowane jest m.in. poprzez dbałość o wysoką jakość urządzeń, jak i bieżący nadzór nad urządzeniami 

przy wykorzystaniu oprogramowania Reactify® stworzonego na potrzeby ciągłego monitorowania pracy oraz 

parametrów technicznych urządzeń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem urządzeń 

pracownicy Emitenta reagują natychmiastowo celem usunięcia problemów. 

1.9.1. Ryzyko konkurencji 

Produkty Emitenta są w głównej mierze dostarczane klientom zagranicznym. Globalny i europejski rynek medycyny 

estetycznej odznacza się wysoką dynamiką wzrostu, co związane jest z nieustającym pragnieniem społeczeństwa do 

posiadania perfekcyjnego i młodego wyglądu. Wraz z rozwojem branży kosmetycznej istnieje ryzyko zaostrzenia 

konkurencji na przedmiotowym rynku i rywalizacji między producentami urządzeń dla medycyny estetycznej, w wyniku 

czego pozycja Emitent i jej perspektywy rozwoju mogą zostać zagrożone. W dalszej perspektywie może to wpłynąć na 

pogorszenie wyników finansowych Emitenta i niemożność dalszego oraz dynamicznego rozwoju.  

Ponadto spotęgowanie konkurencji może w przyszłości wymusić konieczność podjęcia kroków niezbędnych do 

zapewnienia odpowiedniego poziomu sprzedaży, np. poprzez obniżkę abonamentów, cen urządzeń i usług czy też 

organizację dodatkowych akcji promocyjnych. Działania tego typu mogą negatywnie wpłynąć na dynamikę wzrostu 

oraz dalsze perspektywy rozwoju Emitenta. Warto zaznaczyć, że Emitent nie posiada bezpośredniego wpływu na 

poziom konkurencji w branży medycyny estetycznej i kosmetycznej, jednakże na dzień sporządzenia niniejszego 

Dokumentu Ofertowego żaden z konkurentów Spółki nie oferuje podobnych funkcjonalności w swoich produktach, co 

oznacza, iż rozwiązania Emitenta posiadają istotną przewagę konkurencyjną. Nie można jednak wykluczyć, iż                       

w przyszłości konkurenci Emitenta wprowadzą podobne funkcjonalności do swoich produktów 

1.10.1. Ryzyko związane z utratą płynności finansowej  

Spółka posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu oraz zobowiązania handlowe. Obsługa powyższych 

zobowiązań odbywa się przede wszystkim przy wykorzystaniu bieżących wpływów z działalności. W skrajnym 

przypadku gwałtownego, równoczesnego spadku popytu, wzrostu kosztów oraz braku ściągalności należności mogą 
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pojawić się trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Opóźnienia w realizacji powyższych zobowiązań mogą 

skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem całości lub części finansowania. 

Emitent w celu minimalizacji ryzyka zagrożenia płynności finansowej, dokonuje analizy struktury finansowania 

Emitenta, a także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego 

regulowania zobowiązań bieżących. 

1.11.1. Ryzyko związane ze strukturą finansowania 

W dotychczasowej historii działalności Emitenta, Spółka była częściowo finansowana kapitałem obcym w postaci 

kredytów i pożyczek. Zadłużenie z tego tytułu wyniosło na koniec 2018 r. w przypadku zobowiązań długoterminowych 

105.597,64 zł oraz 6.105.842,54 zł w przypadku zobowiązań krótkoterminowych. Zgodnie z danymi finansowymi 

zawartymi w raporcie kwartalnym za III kwartał 2019 r., na dzień 30 września 2019 r. (dane niezbadane przez biegłego 

rewidenta) Emitent posiadał zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.432.536,80 natomiast zadłużenie z tytułu 

zobowiązań krótkoterminowych wynosiło 4.925.682,63 zł. W związku z powyższym Emitent zobligowany jest do 

płatności odsetek i rat kapitałowych. Należy mieć zatem na uwadze, iż w przypadku zmniejszenia zysku z działalności 

operacyjnej (np. poprzez zmniejszenie popytu na produkty Emitenta), może pojawić się ryzyko nieterminowego 

regulowania zobowiązań Emitenta. Nieodpowiednio dobrana struktura finansowania Emitenta może także prowadzić 

do spadku rentowności Emitenta. Zarząd wybierając źródła pokrycia majątku Spółki, w celu minimalizacji ryzyka 

struktury finansowania, poddaje dogłębnej analizie sytuację płatniczą firmy. 

1.12.1. Ryzyko walutowe 

Na dzień sporządzenia przedmiotowego Dokumentu Ofertowego Emitent większość swoich produktów sprzedaje             

i dostarcza za granicę, w związku z czym większość zamówień jest rozliczana w EUR. Ewentualny spadek/wzrost kursu 

może mieć negatywny/pozytywny wpływ na wielkość należności wynikających z umowy sprzedaży, co w dalszej 

kolejności może przełożyć się na osiągane wyniki finansowe Spółki w przyszłości. 

Emitent nie zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym. 

1.13.1. Ryzyko związane z cłem 

Emitent importuje niektóre elementy wykorzystywane do produkcji urządzeń Spółki z krajów spoza Unii Europejskiej. 

Otrzymanie tych elementów wiąże się z uiszczeniem cła, którego stawka ustalana jest przez  władze Unii Europejskiej.         

W przypadku podniesienia poziomu ww. stawki, Emitent może zostać zmuszony do uiszczania wyższych opłat celnych 

lub też znalezienia nowego dostawcy, co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową oraz gospodarczą 

Emitenta. 

Emitent nie posiada bezpośredniego wpływu na wysokość obowiązującej stawki celnej i może minimalizować ww. 

ryzyko jedynie poprzez zamawianie towarów z krajów Unii Europejskiej. 

1.14.1. Ryzyko zmienności stóp procentowych 

Na dzień sporządzenia przedmiotowego Dokumentu Ofertowego Emitent posiada umowy kredytowe na finansowanie 

bieżącej działalności oraz na cel inwestycyjny jakim była budowa nowej siedziby Spółki. Oprocentowanie niniejszych 

kredytów zależne jest od stopy procentowej WIBOR 1M/WIBOR 3M, dlatego też spadek/wzrost stopy procentowej 

może mieć pozytywny/negatywny wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. 

Spółka nie posiada realnego wpływu na kształtowanie się stóp procentowych. 
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1.15.1. Ryzyko zdarzeń losowych 

Zdarzenia losowe mogą mieć wpływ na pogorszenie wydajności działalności operacyjnej Emitenta. Do takich zagrożeń 

mogą przykładowo należeć włamania do biura Spółki, ryzyko zalania, awarie techniczne sprzętu, przerwy w dostawach 

energii elektrycznej. Emitent stara się odpowiednio zabezpieczyć biuro Spółki, aby wyeliminować ryzyko zdarzeń 

losowych mogących wpłynąć na opóźnienia w inwestycjach, zamówieniach i ogólnej działalności.  

1.16.1. Ryzyko związane z regulacjami prawnymi 

Spółka ponosi ryzyko funkcjonowania w ramach regulacji prawnych obowiązujących na rynkach działalności 

gospodarczej Emitenta. Na działalność Spółki potencjalny negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje m.in. w zakresie 

prawa handlowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych czy dotyczące wprowadzania urządzeń kosmetycznych do 

obiegu gospodarczego. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco przeprowadza badania na 

zgodność stosowanych aktualnie przepisów przez Emitenta z bieżącymi regulacjami prawnymi. Wskazuje się ponadto, 

iż w związku z zamiarem rozpoczęcia świadczenia usług na terenie Stanów Zjednoczonych, rozwiązania oferowane 

przez Emitenta będą musiały otrzymać licencję przyznawaną przez Food and Drug Administration (amerykańska 

Agencja ds. Żywności i Leków). W celu sprawnego przeprowadzenia certyfikacji przed FDA, Emitent zamierza nawiązać 

współpracę z podmiotem specjalizującym się we wnioskach do FDA. 

1.17.1. Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją przepisów podatkowych 

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. Niejednokrotnie 

brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez Emitenta i organy 

skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji urząd skarbowy może nałożyć na Emitenta karę finansową, która 

może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Ponadto organy skarbowe mają możliwość 

weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu 

pięcioletniego okresu od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy 

podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta interpretacji 

przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki. Ryzyko 

związane z opodatkowaniem może wynikać ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, istotnych z punktu 

widzenia Emitenta, jednakże wpływ tych zmian na przyszłą kondycję Spółki należy uznać za niewielki, jako że 

prawdopodobieństwo skokowych zmian w regulacjach podatkowych jest znikome. 

1.18.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą 

krajów, na terenie których Emitent oferuje swoje usługi i będące jednocześnie rejonem aktywności gospodarczej 

klientów Emitenta. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalność 

Emitenta, można zaliczyć: tempo wzrostu PKB, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom 

inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych, 

koniunktura w branży medycyny estetycznej. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek 

poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na 

działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na produkty i usługi Emitenta, co w konsekwencji 

może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. 
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1.2.  Czynniki ryzyka związane z Ofertą Publiczną i obrotem akcjami na rynku 

zorganizowanym 

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

organizowanym przez GPW na rynku NewConnect. W związku z tym poniżej przedstawione zostały czynniki ryzyka 

związane nie tylko z Ofertą Publiczną ale także z ubieganiem się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu 

oraz z samym obrotem na rynku alternatywnym. 

1.2.1. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą Publiczną i akcją promocyjną 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów 

prawa w związku z ofertą publiczną lub subskrypcją dokonywaną na podstawie tej oferty przez Emitenta, lub inne 

podmioty uczestniczące w tej ofercie i subskrypcji albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, 

KNF, z zastrzeżeniem art. 19, może: 

1)  nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie 

dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

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

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

subskrypcją. 

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją, KNF może zastosować wskazane powyżej środki wielokrotnie.  

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 albo naruszenia zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - 

na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 

Art. 18 Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w art. 16 także w przypadku gdy: 

1)  oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych dokonywana na podstawie tej oferty, w znaczący sposób 

naruszałyby interesy inwestorów, 

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

3)  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 

4)  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. 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 Ustawy o Ofercie komunikat 

o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3 - na stronie internetowej KNF. 

Sankcje administracyjne grożą też w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej oferty publicznej. W szczególności w 

przypadku, gdy Emitent prowadzi akcję promocyjną z naruszeniem przepisów o zasadach prowadzenia takiej akcji 

zawartych w art. 53 ust. 3 - 7 Ustawy o Ofercie KNF może: 

1)  nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni 

roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości lub 

2)  zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności w przypadku gdy Emitent uchyla się od usunięcia 

wskazanych przez KNF nieprawidłowości w terminie 10 dni lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych 

narusza przepisy prawa, lub 

3)  opublikować - na koszt Emitenta - informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując 

naruszenia prawa. 

oraz nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. 
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W związku z udostępnianiem określonych informacji KNF może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w pkt 2 

i 3 powyżej. 

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 albo naruszenia zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - 

na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 

1.2.2. Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku 

Oferta Publiczna może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia przez niego od 

jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma - zgodnie z zasadami dystrybucji opisanymi w Rozdziale        

3 pkt 8 Dokumentu Ofertowego - zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Serii D bez odsetek i odszkodowań.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii D nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

1)  nie zostanie subskrybowanych przynajmniej 25.0000 Akcji Serii D, 

2) w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji Akcji Serii D Emitent nie złoży w sądzie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego, albo 

3)  sąd prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 

Serii D. 

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na akcje Serii D zostaną zwrócone inwestorom bez 

jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

1.2.3. Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na ASO 

Akcje Serii D będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect. Zgodnie z § 3-6 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu jest spełnienie szeregu 

wymogów. Emitent dołoży należytej staranności, aby wszystkie z nich były dochowane. Jednakże - zgodnie                              

z powyższymi przepisami - Organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu akcji, w 

szczególności jeżeli uzna, że wprowadzenie ich do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego 

uczestników.  

1.2.4. Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowania Akcji Serii D w Alternatywnym Systemie Obrotu lub 
nierozpoczęcia ich notowania 

Zgodnie z § 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu rozpoczęcie notowania instrumentów finansowych w ASO 

następuje na wniosek ich emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania. Emitent złoży stosowny wniosek oraz 

dopełni wszystkich obowiązków, w szczególności zawrze umowę z animatorem rynku. 

Jednakże - na podstawie § 7 ust. 6 Regulaminu ASO - Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może uzależnić 

rozpoczęcie notowań od przedstawienia przez Emitenta, autoryzowanego doradcę lub animatora rynku dodatkowych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów. W związku z powyższym istnieje więc ryzyko opóźnienia rozpoczęcia 

notowania akcji Emitenta w ASO lub - w przypadku niemożliwości przedstawienia żądanych informacji - nierozpoczęcia 

ich notowania. 

1.2.5. Ryzyko niskiej wyceny i niskiej płynności akcji na rynku 

W opinii Emitenta Inwestorzy powinni mieć na uwadze fakt, że nie ma pewności, że akcje Emitenta w przyszłości, po 

wprowadzeniu do obrotu w ASO Akcji Serii D, będą przedmiotem aktywnego obrotu.  

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od zleceń kupna          

i sprzedaży składanych przez inwestorów. Istnieje zatem ryzyko, że liczba akcji będąca faktycznie przedmiotem 

transakcji na rynku może być w praktyce niewielka, w związku z czym akcje te mogą charakteryzować się niewielką 

płynnością. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po 
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satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może być niższa niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między innymi 

okresowych zmian wyników finansowych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmian 

regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach 

papierów wartościowych. 

1.2.6. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

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

finansowe Emitenta w określonych przepisami prawa przypadkach oraz gdy: 

- zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

- zniesiona zostaje dematerializacja tych instrumentów, 

- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej 

likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu 

braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu może nastąpić - na podstawie     

§ 12 ust. 1 Regulaminu ASO również: 

- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta 

dodatkowych warunków, 

- jeżeli Organizator ASO uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości             

z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 

- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta, 

- 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. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, Organizator ASO może zawiesić na 

dowolny okres obrót tymi instrumentami (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu jest także uprawniony do wykluczenia z obrotu instrumentów 

finansowych Emitenta z obrotu, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym 

Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO,                                   

a w szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień 

w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności Emitenta, jego 

organów lub ich członków, 

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej 

Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, istotnej 

zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego pogorszenia sytuacji 

finansowej lub gospodarczej Emitenta, 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich 

publikacją, 

- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO. 

Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy Emitent nie wykona nałożonej na niego - na podstawie 

przepisu ust. 1 pkt 2 tego samego paragrafu - kary pieniężnej lub pomimo nałożenia kary pieniężnej albo upomnienia: 

- nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, lub 
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- nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki emitentów instrumentów finansowych w ASO, lub 

- nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO. 

 

Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w ASO. 

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu                   

w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, organizator ASO - na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego - wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym 

systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 

10 dni. 

Art. 78 ust. 4 stanowi, że na żądanie KNF organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez nią instrumenty finansowe, 

w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu 

dokonywanego w tym systemie lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

W przypadku naruszeń przepisów Rozporządzenia MAR, określających obowiązki emitentów w zakresie:  

-  identyfikacji, dokumentowania i przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych, 

-  prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji poufnych, 

-  prowadzenia list członków organów Spółki i osób z nimi blisko związanych oraz powiadamiania o dokonywaniu 

przez te osoby transakcji instrumentami finansowymi Spółki.  

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

w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

W przypadku wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności przez te papiery 

wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

1.2.7. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami finansowymi Emitenta                         
w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Zgodnie § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5 Regulaminu ASO: 

- na wniosek Emitenta; 

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

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w ASO, jeżeli Emitent 

nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień 

w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności Emitenta, jego 

organów lub ich członków, 

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej 

Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, istotnej 

zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego pogorszenia sytuacji 

finansowej lub gospodarczej Emitenta, 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich 

publikacją, 
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- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO. 

Do terminu zawieszenia, o którym mowa powyżej, nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1. Regulaminu ASO 

stanowiącego, iż czas zawieszenia nie może przekraczać trzech miesięcy.  

Paragraf 12 ust. 3 stanowi natomiast, iż przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych  

z obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin 

zawieszenia może w takim przypadku przekroczyć trzy miesiące. 

Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 2 Regulaminu ASO, w przypadku gdy Emitent nie wykona nałożonej na niego - na podstawie 

przepisu ust. 1 pkt 2 tego samego paragrafu - kary pieniężnej lub pomimo nałożenia kary pieniężnej albo upomnienia: 

- nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, lub 

- nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki emitentów instrumentów finansowych w ASO, lub 

- nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO  

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w ASO. 

Art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie stanowi, że w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub 

bezpieczeństwa obrotu w ASO albo naruszenia interesów inwestorów, Organizator ASO - na żądanie KNF - zawiesza 

obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

W przypadku zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z drastycznym zmniejszeniem 

ich płynności oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

1.2.8. Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta przez Komisję Nadzoru 
Finansowego 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Rozporządzenia 

MAR, które przewidziane w przepisach Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. 

1.2.9. Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary pieniężnej przez Organizatora Alternatywnego Systemu 
Obrotu  

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę pieniężną 

w wysokości do 50.000 zł, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym 

Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO,                                   

a  w szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień 

w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności Emitenta, jego 

organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO), 

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej 

Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, istotnej 

zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta lub istotnego pogorszenia sytuacji 

finansowej lub gospodarczej Emitenta (§ 15b Regulaminu ASO), 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych - § 17 Regulaminu ASO), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich publikacją 

(§ 17a Regulaminu ASO), 

- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO (§ 17b 

Regulaminu ASO). 
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1.2.10. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z autoryzowanym doradcą, zawieszeniem prawa 
do wykonywania działalności autoryzowanego doradcy lub skreśleniem autoryzowanego doradcy z listy 
autoryzowanych doradców 

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku: 

- rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem 3 lat (lub krótszego okresu -                 

w przypadku wydania przez Organizatora ASO zgody, o której mowa w § 18 ust. 4 Regulaminu ASO),  

- zawieszenia prawa do działania autoryzowanego doradcy w ASO,  

- skreślenia autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców . 

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje 

obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. 

1.2.11.  Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z animatorem rynku 

Zgodnie z § 9 ust. od 2 do 2g Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 

umowy z animatorem rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania animatora rynku w ASO lub 

wykluczenia go z tego działania Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu 

zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku. 
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2.  OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE 

OFERTOWYM 

2.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w 

Dokumentu Ofertowego 

Za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w Dokumencie Ofertowym odpowiedzialni są: 

1. Emitent - CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje 

zamieszczone w Dokumencie Ofertowym. 

2. Oferujący - Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Oferujący ponosi odpowiedzialność za 

wszystkie informacje zawarte w pkt 3.8. Rozdziału 3. Dokumentu Ofertowego „Dane o emisji”. 
 

2.2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie 

Ofertowym 

2.2.1. Oświadczenie Emitenta 
 

Działając w imieniu CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i 

przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i 

zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie Ofertowym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

_________________________________                                              __________________________________ 

Mariusz Kara - Prezes Zarządu                                        Michał Sebastian – Wiceprezes Zarządu                

Wrocław, dnia 25 listopada 2019 roku 

2.2.2. Oświadczenie Oferującego 

 

Działając w imieniu Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą i 

przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w punkcie 3.8. Dokumentu Ofertowego, za które 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że informacje 

zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

_________________________________                                              __________________________________ 

Andrzej Przewoźnik - Prezes Zarządu                                 Jarosław Mizera – Wiceprezes Zarządu 

Warszawa, dnia 25 listopada 2019 roku  
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3. DANE O EMISJI 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych papierów 

wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich 

ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub 

świadczeń dodatkowych 

3.1.1.  Rodzaj, liczba i wartość 

Przedmiotem Oferty Publicznej są Akcje Serii D - akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda, Serii D w łącznej liczbie 105.000 o łącznej wartości nominalnej 10.500,00 zł. 

3.1.2. Rodzaje uprzywilejowania  

Akcje Serii D nie będą w żaden sposób uprzywilejowane. 

 

3.2. 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 wskazaniem, czy cele emisji mogą 

ulec zmianie 

Akcje Serii D będą opłacane wyłącznie w formie pieniężnej. Środki pozyskane z emisji Akcji Serii D w wysokości  około 

4,25 mln zł  

Lp. Nazwa projektu Przeznaczane środki (tys. ) 

1 Rozpoczęcie prac związanych z rozbudową hali - prace projektowe + rozpoczęcie prac 
budowlanych 

550.00 zł 

2 Rozbudowa działu IT oraz R&D na co składają się koszt pracodawcy na wynagrodzenia 
dla nowo zatrudnianych specjalistów oraz zakup sprzętu, oprogramowania i licencji. 

2.300.00 zł 

3 Prototypowanie oraz wprowadzenie do sprzedaży - stworzenie oraz wprowadzenie do 
sprzedaży 6 nowych urządzeń w okresie 24 miesięcy 

900.00 zł 

4 Koszty związane z przeprowadzeniem oferty publicznej 502.00 zł 

Razem 4.252.00 zł 

 

 

3.3. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze wskazaniem: 

3.3.1. organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych 

Uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii D podjął Zarząd 

Emitenta zgodnie z § 7 Statutu Emitenta uzyskując stosowne zgody Rady Nadzorczej.  
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3.3.2. daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści 

Akcje Serii D emitowane są na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/11/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku 

zmieniona uchwałą 2/11/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku. 

Treść Uchwały nr 3/11/2019 w formie teksu jednolitego jest następująca: 

Uchwała nr 3/11/2019 

Zarządu CM International Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 22 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 1/11/2019  

z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału  

zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem  

w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,  

dematerializacji akcji serii D i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

oraz zmiany Statutu Spółki 

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 1/11/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w następującym brzmieniu: 

 

Zarząd Spółki pod firmą CM International Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie 

upoważnienia zawartego w § 7 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz 

mając na uwadze, że: 

1) mocą Uchwały nr 01/11/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na pozbawienie przez 

Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału 

docelowego oraz 

2) mocą Uchwały nr 02/11/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na  ustalenie ceny 

emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu  

w oparciu o upoważnienie udzielone mocą Statutu Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego („Akcje serii D”), w wysokości 40,50 zł (słownie: czterdzieści złotych 50/100) za 

jedną akcję, 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) 

i nie większą niż 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych) tj. z kwoty 120.300,00 zł (słownie: sto 

dwadzieścia tysięcy trzysta złotych) do kwoty nie niższej, niż 122.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące 

osiemset złotych 00/100) i nie większej niż 130.800,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy osiemset złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 

nie mniej, niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej, niż 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (zera złotych i dziesięciu groszy) każda (zwanych dalej „Akcje Serii 

D”). 

3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D zostaje ustalona na kwotę 40,50 zł (czterdzieści złotych i pięćdziesiąt groszy), 

stosownie do upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą mocą Uchwały nr 02/11/2019 z dnia 20 listopada 

2019 roku. 

4. Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach: 

1) Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych (w zależności od tego 

co nastąpi jako pierwsze) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w 

sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie, począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy 

od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane 

lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych (w zależności od tego co nastąpi jako 

pierwsze); 

2) Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych (w zależności od 
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tego co nastąpi jako pierwsze) 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(w 

zależności od tego co nastąpi jako pierwsze), to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego, 

przy czy czym Akcje serii D uznaje się za wydane w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcji serii D do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Wyłączenie 

prawa poboru Akcji Serii D w całości następuje na podstawie § 7 ust. 6 Statutu Spółki, za uprzednią zgodą wyrażoną 

w Uchwale Nr 01/11/2019 Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie 

przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach 

kapitału docelowego. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki jako, że 

ma na celu umożliwienie realizacji oferty publicznej Akcji serii D w sposób możliwie najbardziej efektywny. 

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak również jest rzeczywiście 

pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu Spółki,  co za tym idzie również jej akcjonariuszy. Powyższe 

umożliwi sprawne pozyskiwanie środków pieniężnych od nowych inwestorów w ramach oferty publicznej. 

6. Akcje Serii D pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

7. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) kodeksu spółek 

handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną 

papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) („Rozporządzenie Prospektowe”), w oparciu o art. 3 ust. 2 

Rozporządzenia Prospektowego i na podstawie art. 7 ust. 8a. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej           

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 

8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości 

odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej (oferty publicznej). 

9. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie         

w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału 

zakładowego Spółki. 

10. Zarząd Spółki postanawia: 

1) ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); 

2) złożyć Akcje serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; 

3) dokonać dematerializacji Akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

4) podjąć wszelkie czynności faktyczne i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii D do obrotu 

zorganizowanego  

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); 

5) zawrzeć z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umowy, dotyczące rejestracji                    

w depozycie, prowadzonym przez KDPW, Akcji serii D, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku    

o obrocie instrumentami finansowymi.  

§ 2. 

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się 

dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej, niż 122.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych 
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00/100) i nie więcej, niż 130.800,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie mniej, niż 

1.228.000 (jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy ) i nie więcej, niż 1.308.000 (słownie: jeden milion trzysta 

osiem tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym: 

1) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o kolejnych numerach od 

A000001 do A800000, 

2) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od B000001 

do B400000, 

3) 3.000 (słownie: trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od C000001 do 

C003000. 

4) nie mniej, niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej, niż 105.000 (sto pięć tysięcy)  akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od D000001 do nie większego, niż D105000.”. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego wymaga wpisu do rejestru 

przedsiębiorców KRS. 

 

3.4.  Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń 

tego prawa 

Prawo poboru Akcji Serii D zostało wyłączone.  

 

3.5.  Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, 

w jakiej wypłacana będzie dywidenda 

Akcje Serii D będą uprawniać do dywidendy na następujących warunkach: 

1) Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych (w zależności 

od tego co nastąpi jako pierwsze) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego 

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie, począwszy od zysku za poprzedni 

rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok,              

w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

(w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze); 

2) Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych (w zależności 

od tego co nastąpi jako pierwsze) 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(w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze), to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku 

obrotowego. 

przy czy czym Akcje serii D uznaje się za wydane w dniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcji serii D do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Dywidenda będzie wypłacana w złotych. 
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3.6.  Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy                      

w przyszłości 

Decyzje o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  

Żadne akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

3.7. Wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych 

postanowień tych umów, w przypadku gdy Emitent zawarł takie umowy 

W związku z Ofertą Publiczną Emitent nie zawarł żadnych umów w przedmiocie subemisji usługowej ani subemisji 

inwestycyjnej. 

 

3.8. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

3.8.1. Osoby, do których kierowana jest Oferta 

Oferta Publiczna kierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej - bez żadnych wyłączeń. Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności 

zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz 

z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy 

podejmując czynności związane z nabyciem Akcji nie narusza przepisów prawa.  

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części 

rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, 

w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania 

zezwolenia. 

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, 

wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US 

Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są 

uprawnione do nabycia Akcji. 

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, 

oferta lub zaproszenie do nabycia Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji   

w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. 

Dokument Ofertowy ani Akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji                                 

w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
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3.8.2. Terminy otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej 

Oferta Publiczna rozpoczęła się z chwilą udostępnienia do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego, w dniu 25 

listopada 2019 roku. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane we wskazanych poniżej 

terminach: 

CZYNNOŚĆ TERMIN 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Serii D 25 listopada - 18 grudnia 2019 

Dzień Przydziału Akcji Serii D 19 grudnia 2019 

Zwrot nadpłaconych kwot 20 grudnia 2019 
 

Terminy Oferty Akcji mogą ulec zmianie.  

W przypadku przedłużenia któregoś z powyższych terminów, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu 

upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie 

informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś          

z tych terminów lub przełożenia go na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po 

podjęciu takiej decyzji, nie później niż w dniu tego wcześniejszego terminu. Przedłużenie terminu przyjmowania 

zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Dokumentu Ofertowego i termin ten nie może być dłuższy, niż 

trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty.  

Informacja o zmianie terminów przekazana zostanie w formie aneksu do Dokumentu Ofertowego podanego do 

publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Dokument Ofertowy, czyli na stronie 

internetowej Spółki www.cmisa.eu oraz na stronie internetowej Oferującego www.pcdm.pl . Wyjątkiem od zasady 

przekazania informacji o zmianie terminu w formie aneksu jest wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów                 

i wcześniejszy przydział Akcji związane z subskrybowaniem większej liczby Akcji, niż oferowana, która to informacja 

zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego. 

3.8.3. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem 

3.8.3.2. Zapisy na Akcje Serii D 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego proponuje się nabycie nie więcej, niż 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela Serii D Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) każda i łącznej wartości 

nominalnej 10.500,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Cena Emisyjna jednej Akcji wynosi 40,50 zł 

(czterdzieści złotych 50/100 zł).  

Zapisy na Akcje Serii D przyjmowane będą po Cenie Emisyjnej. 

Podmiotem Oferującym Akcje Serii D jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A.  

Jeden Inwestor może złożyć zapis opiewający na co najmniej 50 (pięćdziesiąt) Akcji, ale nie więcej, niż 105.000 (sto 

pięć tysięcy) Akcji. Dany Inwestor może złożyć więcej, niż jeden Formularz zapisu, przy czym łączna liczba Akcji 

wskazana w tych Formularzach zapisu nie może być większa, niż 105.000 (sto pięć tysięcy) Akcji.  

Formularz zapisu może zostać złożony jedynie przez osobę, która zawarła z PCDM umowę świadczenia usług 

maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych.  

Formularze zapisu na Akcji Serii D mogą być przyjmowane od Inwestorów w następujący sposób: 

- w Punkcie Obsługi Klientów PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00 – 645 Warszawa lub w innym Punkcie Obsługi Klienta 

spośród wymienionych w punkcie 6.5 Dokumentu Ofertowego, lub w innym miejscu uzgodnionym z PCDM, 

http://www.cmisa.eu/
http://www.pcdm.pl/
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- poprzez przesłanie podpisanego Formularza zapisu drogą korespondencyjną - pocztą lub kurierem – na adres PCDM 

przy ul. Waryńskiego 3A, 00 – 645 Warszawa, przy czym Formularz zapisu musi zostać dostarczony na adres PCDM 

najpóźniej do godz. 17:00 ostatniego dnia przewidzianego na przyjmowanie zapisów na Akcje Serii D. 

Wykaz wszystkich Punktów Obsługi Klientów Oferującego przyjmujących Formularz zapisu na Akcje Serii D jest zawarty 

w punkcie 6.5 Dokumentu Ofertowego. 

W związku ze złożeniem zapisów Inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów, za wyjątkiem ewentualnych 

kosztów wynikających ze złożenia zapisu droga korespondencyjną. 

Składając Formularz zapisu na Akcje Serii D Inwestor albo osoby reprezentujące osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadjącą osobowości prawnej okazują pracownikowi PCDM dokument tożsamości. W przypadku 

osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wymagane jest też złożenie 

odpisu z odpowiedniego rejestru lub aktu zawiązania tej jednostki lub innego dokumentu urzędowego, z którego 

wynikać umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. W przypadku Formularzy zapisów dostarczanych 

korespondencyjnie wymagane jest również dołączenie do nich kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego 

dokumentu poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL lub/i zdjęcie) osób podpisujących Formularz zapisu,      

a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokumentów,    

o których mowa w zdaniu poprzednim. Ich brak spowoduje, że złożony zapis będzie bezskuteczny. 

Formularz zapisu na Akcje składany jest w 3 egzemplarzach. Jej wzór umieszczony jest w punkcie 6.4 Dokumentu 

Ofertowego. 

Dopuszczalne jest złożenie Formularza zapisu przez właściwie umocowanego pełnomocnika Inwestora. 

Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oryginał pełnomocnictwa powinien 

zostać przekazany PCDM najpóźniej wraz z Formularzem zapisu na Akcje. Składając zapis na Akcje Serii D pełnomocnik 

okazuje pracownikowi PCDM dokument tożsamości. W przypadku dostarczania Formularza zapisu drogą 

korespondencyjną oryginał pełnomocnictwa powinien zostać dostarczony na adres PCDM najpóźniej do godz. 17:00 

ostatniego dnia przewidzianego na przyjmowanie zapisów. Wymagane jest również dołączenie do niego kopii dowodu 

tożsamości i kopii dokumentu poświadczającego tożsamość zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika. Ich brak 

spowoduje, że złożony zapis będzie bezskuteczny. 

Formularz zapisu na Akcje składany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz 

poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, są w rozumieniu niniejszego Dokumentu Ofertowego 

zapisami z odrębnymi Inwestorami. 

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć Formularz zapisu na Akcje zbiorczo na 

rzecz poszczególnych klientów, dołączając do Formularza zapisu na Akcje listę Inwestorów zawierającą w odniesieniu 

do każdego z Inwestorów informacje określone odpowiednio Formularzu zapisu na Akcje. 

Zapis na Akcje Serii D w Publicznej Ofercie jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek 

zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii D albo do ogłoszenia o odwołaniu Oferty. 

Składając zapis na Akcje Inwestor lub jego pełnomocnik może złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Akcji, 

która umożliwi zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Inwestora.  

Dyspozycja deponowania Akcji stanowi część Formularza zapisu na Akcje. 

Informacje o szczegółowym zakresie i formie dokumentów wymaganych podczas składania zapisu oraz zasady działania 

przez pełnomocnika będą dostępne w PCDM w okresie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Formularza zapisu ponosi składający 

zapis. 
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3.8.4. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym 
terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

Wpłaty tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii D winny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy 

Oferującego nr 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 nie później niż do ostatniego dnia Przyjmowania Zapisów na Akcje 

Serii D, określonego w pkt 3.8.2. powyżej, przy czym za chwilę dokonania wpłaty uznaje się moment uznania rachunku 

bankowego Oferującego. 

Tytuł wpłaty powinien zawierać: 

1. numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny), 

2. imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora, 

3. adnotację „Wpłata na akcje CM International S.A.”  

W przypadku, gdy wpłata na Akcje następuje z innego rachunku, niż rachunek Inwestora, w tytule przelewu należy 

wskazać dodatkowo imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora. Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą 

oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i terminowego wniesienia wpłat na Akcje.  

Niedokonanie wpłaty w oznaczonych powyżej terminach skutkuje nieprzydzieleniem Akcji Serii D.  

Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby Akcji Serii D, która możliwa jest do objęcia za 

wniesioną kwotę.  

Inwestorzy mogą opłacać Akcje dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie podlegała sumowaniu. 

Wpłaty na Akcje nie podlegają oprocentowaniu.  

3.8.5. 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 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje Serii D do publicznej wiadomości zostanie 

udostępniony Aneks do Dokumentu Ofertowego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem 

przydziału Akcji Serii D, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która złożyła zapis przed 

udostępnieniem Aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając Oferującemu 

oświadczenie na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Jeśli zajdzie taka potrzeba 

Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii D w celu umożliwienia Inwestorom uchylenia się 

od tych skutków prawnych. 

3.8.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

Przydział akcji zostanie dokonany w Dniu Przydziału Akcji Serii D, określonym w pkt 3.8.2. powyżej.  

Przydział Akcji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty na Akcje, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym.  

W przypadku gdy wszystkie oferowane Akcje zostaną objęte prawidłowymi zapisami i opłacone w dniu przypadającym 

przed ostatnim dniem subskrypcji („Dzień Przekroczenia Zapisów”), subskrypcja zostanie zakończona wcześniej, niż 

wynika to z przyjętego pierwotnie harmonogramu - następnego dnia roboczego po dniu, w którym subskrybowano 

wszystkie oferowane Akcje (chyba, że Dniem Przekroczenia Zapisów będzie przedostatni dzień subskrypcji, wówczas 

zakończy się ona planowo). Informacja o wcześniejszym zakończeniu subskrypcji i wcześniejszym dniu przydziału 

zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został udostępniony 

niniejszy Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Spółki www.cmisa.eu oraz na stronie internetowej 

Oferującego www.pcdm.pl. 

http://www.cmisa.eu/
http://www.pcdm.pl/
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Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami, wyniesie nie 

więcej niż liczba Akcji oferowanych, każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Akcje zostanie przydzielona taka 

liczba Akcji, na jaką złożył zapis. 

Jeżeli łączna liczba Akcji objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z przyjętymi 

zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji oferowanych, zapisy Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji, 

zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej. 

Inwestorom, którzy złożyli zapisy i opłacili Akcje przed Dniem Przekroczenia Zapisów Akcje zostaną przydzielone                

w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. 

Zapisy złożone i opłacone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) do końca następnego dnia roboczego 

(o ile ten następni dzień roboczy będzie mieścił się w terminie subskrypcji) zostaną proporcjonalnie zredukowane. 

Łączna liczba Akcji przydzielonych Inwestorom, który złożyli i opłacili zapisy w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów 

do końca następnego dnia roboczego będzie równa różnicy między łączną liczbą Akcji oferowanych, a liczbą Akcji 

przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy i opłacili Akcje w dniach poprzedzających Dzień Przekroczenia 

Zapisów. Stopa alokacji i stopa redukcji zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku. Liczba Akcji przydzielonych poszczególnym Inwestorom będzie wyrażać się liczbą całkowitą, a więc tzw. 

ułamkowe części Akcji, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń 

w dół zostaną przydzielone, po jednej Akcji, kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy 

złożyli zapisy na największą liczbę Akcji, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji powstałej w wyniku zaokrągleń.             

W przypadku równej liczby Akcji objętych zapisami o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat,                                

a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności (ta sama wartość wpłat zaksięgowana przez 

bank prowadzący rachunek tego samego dnia o tej samej godzinie) Emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji 

zgodnie z zasadą dyskrecjonalną, tj. według własnego uznania Emitenta.  

Przydzielenie Akcji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.  

3.8.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii B będzie dokonane przez Oferującego w Dniu 

Przydziału Akcji Serii B, określonym w pkt 3.8.2. powyżej.  

Zwrotu nadpłaconych kwot Oferujący dokona w dniu określonym w pkt 3.8.2. powyżej.  

W przypadku uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego Zapisu na Akcje Serii D w związku                       

z publikacją Aneksu do Dokumentu Ofertowego dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie 2 dni roboczych od 

daty złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu.  

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. Nadpłacone kwoty zostaną 

pomniejszone o koszty realizacji przelewu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez 

Inwestora w Formularzu Zapisu na Akcje Serii D. 

3.8.8. Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia 

Oferta Publiczna może nie dojść do skutku w przypadku, gdy nie zostanie złożony i opłacony Zapis na Akcje Serii D 

opiewający na minimum 25.000 akcji. 

Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyny. 

W takich przypadkach, dokonane przez inwestorów wpłaty na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i 

odszkodowań. 
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3.8.9. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu 
wpłaconych kwot 

Informacja o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w taki 

sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy.  

W razie niedojścia Oferty do skutku dokonane wpłaty zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 2 dni roboczych od 

daty ogłoszenia o niedojściu jej do skutku. 

3.8.10.  Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu 

Informacja o odwołaniu Oferty Publicznej lub odstąpieniu od jej przeprowadzenia zostanie przekazana do publicznej 

wiadomości w taki sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy.  

W takich przypadkach dokonane wpłaty zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 2 dni roboczych od daty ogłoszenia 

o odwołaniu Oferty lub odstąpieniu od jej przeprowadzenia. 

 

4.  DANE O EMITENCIE 

4.1.  Podstawowe informacje  

nazwa (firma) :  CM International Spółka Akcyjna 

forma prawna :  spółka akcyjna 

kraj siedziby :  Polska 

siedziba : Wrocław 

adres : ul. Miłoszycka 19, 51-502 Wrocław 

telefon i faks :  + 48 71 715 01 16 

adres poczty elektronicznej : info@cos-medico.eu   

adres głównej strony internetowej :  www.cmisa.eu   

identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej: REGON 021870354 

numer według właściwej identyfikacji podatkowej : NIP 896-15-30-507 

numer KRS :  0000648450 

Sąd Rejonowy:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji:  05 grudnia 2016 r. 

 

Emitent jest spółka publiczną, którego akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu New Connect 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raporty, które Emitent jest zobowiązany 

publikować dostępne są na stronie internetowej Emitenta. 

 

4.2.  Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony, zgodnie z treścią § 5 Statutu Spółki. 

 

mailto:info@cos-medico.eu
http://www.cmisa.eu/
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4.3.  Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

Na mocy postanowienia nr sygn. WR.IX NS-REJ.KRS/027494/16/427 wydanego w dniu 5 grudnia 2016 r. przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000648450.  

CM International Spółka Akcyjna powstała na skutek przekształcenia spółki CM International spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (KRS 0000422539), które dokonane zostało na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników spółki CM International sp. z o.o. z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przekształcenia 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Repertorium A nr 20900/2016). 

Emitent powstał na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. i działa zgodnie z jej 

zapisami. 

4.4.  Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie 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 

W dniu 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie,  na  mocy  którego  zostało  zarejestrowane  przekształcenie  

Spółki  w  spółkę  akcyjną.  CM International S.A. została wpisana do rejestru pod numerem KRS 0000648450. 

Działalność prowadzona przez Emitenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak również na terenie Unii 

Europejskiej nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji czy zgody. 

W związku z planowanym rozpoczęciem świadczenia usług na terenie Stanów Zjednoczonych, rozwiązania 

oferowane przez Spółkę będą musiały otrzymać licencję przyznawaną przez Food and Drug Administration 

(amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków). 

4.5.  Krótki opis historii Emitenta 

2011 

1 czerwca Zawiązanie działalności gospodarczej „Cos-Medico Michał Sebastian” 

czerwiec Rozpoczęcie współpracy z klientami z Hiszpanii 

lipiec Nawiązanie stałej współpracy z klientami ze Szwajcarii, Austrii i Niemiec 

październik Nawiązanie stałej współpracy z klientami z Rosji 

2012 

kwiecień Wejście na rynek litewski 
7 maja Zawiązanie CM International sp. z o.o., do której wniesiono aportem „Cos-Medico Michał 

Sebastian” o wartości rynkowej 200.000,00 zł 

11 czerwca Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółka CM International sp. z o.o. została 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000422539 

czerwiec Ekspansja na teren Rumunii 

wrzesień Nawiązanie współpracy z dystrybutorem z Łotwy 

listopad Wejście na rynek słowacki 

2013 

maj Pozyskanie klientów na Ukrainie oraz nawiązanie współpracy z niemiecką spółką DAJA 



Dokument Ofertowy CM International S.A.     

 

 S t r o n a  32 | 97 

 

Handelsagentur AG 

2014 

czerwiec Złożenie wniosku o udzielenie patentu na autorską technologię diagnostyczno-rozliczeniową 
Reactify® 

lipiec Rozwój sieci współpracy na rynku holenderskim 

wrzesień Rozpoczęcie współpracy z klientami z Wielkiej Brytanii, Czech oraz Francji 

październik Ekspansja na rynek wietnamski 

listopad Nawiązanie ścisłej współpracy z klientami z Indii oraz krajów bałkańskich 

grudzień Nawiązanie współpracy z klientami z Norwegii, Szwecji, Danii i Finlandii 

2015 

luty Nawiązanie współpracy z kolejnymi klientami z Austrii oraz Szwajcarii 
kwiecień Wprowadzenie do oferty produktowej nowatorskiej generacji urządzeń M3 

27 kwietnia Opublikowanie wspólnotowego znaku towarowego Reactify® 

listopad Pozyskanie dystrybutora z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich 

listopad Nawiązanie współpracy z luksusową marką Dr. Burgener, dzięki czemu urządzenia Spółki 
dostępne są w ekskluzywnych sieciach hoteli np. Four Seasons, Palazzo Versace Dubai 

2016 

wrzesień Rozpoczęcie prac nad innowacyjnym laserem diodowym do epilacji (trwałej depilacji) 

21 września Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości gwarantującej pomoc w 
dofinansowaniu realizacji projektu 4Stock (wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego) – 
rozpoczęcie prac nad upublicznieniem Spółki poprzez debiut na rynku NewConnect 

5 grudnia Przekształcenie w CM International S.A. 

2017 

styczeń Start „Projektu Hiszpania” – projekt zakłada, iż w okresie 3 lat partner z Hiszpanii zamówi i wstawi 
do swojej sieci dystrybucyjnej 1.000 urządzeń M3 

luty Pozyskanie dystrybutorów w Iranie oraz w Belgii 

kwiecień Nawiązanie współpracy z dystrybutorami z Włoch oraz Algierii 

2 czerwca Start „Projektu Niemcy” – zawarcie umowy na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych 

z kontrahentem z Niemiec 
lipiec Pozyskanie dystrybutora w Irlandii 

13 lipca Opublikowanie wspólnotowego znaku towarowego „BFC®” 
październik Otrzymanie zamówienia o wartości 144.000,00 Euro na produkcję i dostarczenie urządzeń do 

pielęgnacji skóry 

2018 

styczeń Otrzymanie zamówienia o wartości 1.800.000,00 Euro na produkcję i dostarczenie urządzeń do 
pielęgnacji skóry 

22 lutego Nabycie nieruchomości pod budowę nowej siedziby Spółki 

25 maja Wydanie przez Urząd Patentowy RP decyzji w zakresie przyznania Spółce patentu na wynalazek pt. 

„Moduł diagnostyczno-rozliczeniowy dla urządzeń do wykonywania zabiegów na ciele, urządzenie 

do wykonywania zabiegów na ciele wyposażone w taki moduł oraz system zarządzania 

obejmujący takie urządzenia do wykonywania zabiegów na ciele” 

lipiec Otrzymanie zamówienia o wartości 1.800.000,00 Euro na produkcję i dostarczenie urządzeń do 
pielęgnacji skóry 

22 sierpnia Zawarcie z bankiem BZ WBK S.A. umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 0,5 mln zł 

27 września Zawarcie z bankiem PKO BP S.A. dwóch umów kredytowych na łączną kwotę 4,15 mln zł, na które 

składają się: (i) kredyt inwestycyjny w kwocie 3,37 mln zł na realizację celu budowy nowej siedziby 

Spółki oraz (ii) kredyt obrotowy w kwocie 0,78 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku 

VAT związanego z budową nowej siedziby Spółki 
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28 września Rejestracja przez KRS zmiany siedziby Spółki na Wrocław 

Zawarcie z generalnym wykonawcą (Krajewski Konstrukcje sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu) 

umowy na przeprowadzenie całości procesu budowlanego nowej siedziby Spółki 

13 listopada Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Spółki 

2019 

luty Wprowadzenie do oferty produktowej zaawansowanego lasera diodowego do epilacji (trwałej 
depilacji) – urządzenie Nuximia 

24 kwietnia Debiut Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 

31 maja Otrzymanie zamówienia o wartości 186.330,00 Euro na produkcję i dostarczenie urządzeń do 
depilacji 

08 sierpnia Otrzymanie zamówienia o wartości 310.550,00 Euro na wykonanie urządzeń kosmetycznych w 
postaci urządzenia do depilacji Nexus 

20 września Otrzymanie zamówienia o wartości 1.925.000,00 Euro na wykonanie i dostawę urządzeń 
kosmetycznych w postaci dwóch typów urządzeń do pielęgnacji twarzy. 

12 listopada Otrzymanie zamówienia o wartości 162.642,12 Euro na wykonanie urządzeń kosmetycznych w 
postaci urządzenia do depilacji Nexus 

4.6.  Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 

tworzenia 

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 120.300 zł i jest w pełni opłacony.  

Kapitał zakładowy jest podzielony na 1.203.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

- 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1; 

- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii B zwykłych na okaziciela; 

- 3.000 (trzy tysiące) akcji serii C zwykłych na okaziciela. 

Akcje imienne serii A posiadają uprzywilejowanie, na mocy którego każda akcja serii A Emitenta uprawnia do 

oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h. w Spółce należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku 

za każdy rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

Kapitał zapasowy Emitenta - zarówno na 31 grudnia 2018 roku - wynosił 990.348,35 zł. 

Zgodnie z jednostkowym bilansem Emitenta: 

- na dzień 31 grudnia 2018 roku,  

który był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, na wartość kapitału własnego Spółki składają się następujące 

pozycje: 

 

[ zł ] 31.12.2018 30.09.2019* 

KAPITAŁ WŁASNY 2.756.867,92 4.125.499,65 

Kapitał zakładowy 120.300,00 120.300,00 

Kapitał zapasowy  990.348,35 2.203.445,69 

Kapitał rezerwowy 313.422.23 313.422,23 

Wynik finansowy bieżącego okresu 1.332.797,34 1.488.331,73 
   *dane finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta 
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4.7.  Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w pełnej wysokości. Do Spółki nie wniesiono żadnych wkładów 

niepieniężnych. 

 

4.8.  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 

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego nie istnieją żadne uprawnienia z obligacji zamiennych ani obligacji        

z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji.  

 

4.9.  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 terminie ważności 

Dokumentu Ofertowego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym 

trybie 

Na podstawie §7 Statutu CM International S.A. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału 

zakładowego o kwotę nie wyższą niż 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie 

więcej niż 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, w terminie do  27 czerwca 2022 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. uprawnienia zostały przedstawione poniżej (treść § 7 Statutu Spółki): 

§ 7. 

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 90.000 zł 

(dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w granicach określonych poniżej (kapitał 

docelowy).  

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 

27 czerwca 2022 r.  

3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki            

w drodze jednej lub kilku emisji akcji.  

4. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera 

uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone 

niniejsze upoważnienie.  

5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub 

wkłady niepieniężne.  
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6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może, w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy 

prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału 

docelowego.  

7. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub 

wydania akcji za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.  

8. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie 

stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych                       

z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów 

subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:  

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji;  

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów                

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;  

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty 

publicznej lub prywatnej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub           

o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect;  

4) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału 

docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.  

9. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie 

zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

Wprowadzenie do Statutu Spółki zapisów o kapitale docelowym ma na celu umożliwienie Zarządowi sprawną 

możliwość pozyskania finansowania w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba, przez co ograniczeniu ulegnie ryzyko 

spowolnienia tempa rozwoju Emitenta. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie miało miejsca żadne podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki, dokonane w granicach kapitału docelowego. W związku z powyższym Zarząd Emitenta pozostaje 

uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę emisji 90.000,00 zł, tj. do emisji 900.000 akcji, 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

4.10.  Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 

instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego akcje serii B oraz akcje serii C wyemitowane przez Emitenta, są 

przedmiotem notowań w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. 

W związku z instrumentami finansowymi Spółki nie były nigdy wystawiane kwity depozytowe. 

 

4.11. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom 

wartościowym 

Ani Emitentowi ani żadnym jego papierom wartościowym nie został nigdy przyznany rating. 
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4.12.  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 

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie posiada spółek zależnych, jak również istotnych powiązań kapitałowych. 

Spółka nie jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej. 

 

4.13.  Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z 

ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup 

produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, 

towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem w podziale na segmenty 

działalności 

4.13.1. Model Biznesowy 

Spółka CM International S.A. działa na rynku medycyny estetycznej, skupiając się na projektowaniu, rozwijaniu, 

produkcji i dystrybucji urządzeń wykorzystywanych podczas zabiegów kosmetycznych. Produkty oferowane przez 

Emitenta mają zastosowanie w gabinetach kosmetycznych i salonach SPA na całym świecie. Spółka CM 

International S.A. powstała w wyniku przekształcenia w 2016 r., przy czym działalność jej poprzedników prawnych 

sięga 2011 roku. 

Spółka posiada w swojej ofercie 9 typów jednofunkcyjnych urządzeń kosmetycznych, innowacyjne urządzenie M3 

oraz lasery diodowe Nuximia i Nexus. Jednofunkcyjne urządzenia kosmetyczne dzięki swojej budowie modułowej 

mogą być dostarczane jako pojedyncze maszyny lub urządzenia wielofunkcyjne. Innowacyjne urządzenie 

wielofunkcyjne M3 pozwala na przeprowadzenie 8 różnych rodzajów zabiegów kosmetycznych oraz umożliwia 

wprowadzenie systemów rozliczeniowych: system sprzedażowy Fixed Price oparty na comiesięcznych (stałych) 

abonamentach oraz system rozliczeniowy Pay-As-You-Go oparty na prowizjach, których wielkość uzależniona jest 

od czasu pracy maszyny (w przypadku wyboru takiej formy rozliczeń przez dystrybutora). Spółka ma możliwość 

sprzedaży wyprodukowanych urządzeń co wiąże się z jednorazową zapłatą. Dodatkowo spółka może wykonywać 

zlecenia polegające na udoskonalaniu urządzeń kosmetycznych znajdujących się w ofercie zleceniodawcy. 

 Urządzenie Nuximia to zaawansowany laser diodowy do epilacji (trwałej depilacji), które zostało wprowadzone 

do sprzedaży w lutym 2019 r. Urządzenia M3 i Nuximia korzystają z koncepcji IoT (ang. Internet of Things), zostały 

wyposażone w moduł diagnostyczno-rozliczeniowy Reactify®, a także zostały zintegrowane z aplikacją Skinic do 

zarządzania salonem kosmetycznym. Urządzenie Nexus to kompaktowa wersja lasera diodowego, która została 

zaprojektowana z myślą o mobilnych usługach kosmetycznych. 

Model biznesu Spółki zakłada współpracę z dystrybutorami handlowymi działającymi na danym obszarze czy            

w kraju. Oznacza to, iż odbiorcami urządzeń Emitenta są w pierwszej kolejności dystrybutorzy, którzy następnie 

docierają z ofertą Emitenta do swoich klientów, którymi są salony kosmetyczne, salony SPA, salony piękności, 

hotele, kliniki dermatologiczne, gabinety specjalistyczne, centra medyczne, centra odnowy biologicznej i inne 

podmioty rynku medycyny estetycznej i kosmetycznej. W dotychczasowej historii działalności Spółka dostarczyła 

1,5 tys. urządzeń do odbiorców finalnych (w wyniku współpracy z ok. 40 dystrybutorami handlowymi oraz                       

w mniejszym stopniu poprzez własne bezpośrednie działania sprzedażowe) w ponad 50 krajach na całym świecie. 



Dokument Ofertowy CM International S.A.     

 

 S t r o n a  37 | 97 

 

W drodze dotychczasowej działalności Spółka wypracowała następujący schemat działania: 

Źródło: Emitent 

Powyższy schemat obrazuje przykładowy model działalności Emitenta. Ewentualne odchylenia od modelu mogą 

wiązać się ze specyfika kontaktu z danym dystrybutorem oraz specyfiką rynku na jakim działa dystrybutor. Dlatego 

proces generowania gotówki może wyglądać inaczej w danej relacji sprzedażowej. 

 

Projektowanie i rozwijanie urządzeń kosmetycznych 

Emitent zajmuje się projektowaniem, rozwijaniem i udoskonalaniem urządzeń kosmetycznych. Wszystkie 

urządzenia znajdujące się w ofercie Emitenta zostały wypracowane wewnątrz Spółki, w oparciu o własne 

innowacyjne rozwiązania i autorską technologię. 

Dotychczas Emitent wykonywał przedmiotowe zadania dla celów własnych. Wraz z rozpoczęciem „Projektu 

Niemcy”, Spółka rozpoczęła świadczenie tych usług również na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Pierwsze 

przychody z tego typu działalności Emitent wykazał w II kwartale 2018 r.  

 

Produkcja 

Urządzenia dla branży medycyny estetycznej oferowane przez Spółkę są tworzone w oparciu o własny software         

i hardware, nad którym pracuje kompletny zespół inżynierów i informatyków Emitenta. Spółka do produkcji ww. 

maszyn wykorzystuje autorską technologię oraz stylowy design. CM International S.A. w swoich produktach 

wykorzystuje również innowacyjne rozwiązania, jakim jest przykładowo idea Internet of Things (IoT), w zamyśle 

której przedmioty powszechnego użytku mogą pośrednio bądź bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub 

wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej. W przypadku Emitenta chodzi o gromadzenie danych            

o ilości wykonanych zabiegów, informacji o stanie technicznym urządzenia czy choćby współpracę z aplikacją Skinic. 

Spółka współpracuje z ponad 150 dostawcami komponentów do produkcji urządzeń Emitenta. Główne materiały 

używane do produkcji to różnego rodzaju elementy metalowe (aluminium i stal), plastikowe (PCV, ABS, plexiglass, 

Polamid, Staron) oraz komponenty elektroniczne. Są to elementy o dość standardowym charakterze, dostępne            

z wielu zróżnicowanych źródeł zarówno w krajowych jak i zagranicznych. 
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Dystrybucja 

CM International S.A. posiada ok. 40 partnerów biznesowych (dystrybutorów i agentów) w ponad 50 krajach 

Europy, Afryki i Azji, m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Rosji, Algierii, Wietnamie, Arabii 

Saudyjskiej czy   Indiach. Działalność   Emitenta   na   rynkach   zagranicznych   polega   na   współpracy                                     

z dystrybutorami handlowymi działającymi na danym obszarze czy kraju. Spółka sprzedaje urządzenia na rynki 

zagraniczne do dystrybutorów. Promocją i sprzedażą urządzeń do klientów końcowych zajmują się dystrybutorzy 

Emitenta.      

Dzięki współpracy z luksusową marką Dr. Burgener Switzerland, urządzenia Spółki dostępne są w ekskluzywnych 

sieciach hoteli jak Grand Hotel, Four Seasons, Palazzo Versace Dubai czy The Atlantis Hotel. W opinii Emitenta 

nawiązanie współpracy z marką Dr. Burgener stanowi renomę dla Spółki oraz potwierdza, iż maszyny Emitenta są 

produktami najwyższej jakości i znajdują uznanie wśród najbardziej wymagających. 

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Emitent będzie dążyć do ekspansji zagranicznej na terenie Azji (Bliski Wschód, 

Korea Południowa), Afryki (Egipt), Ameryki Północnej (USA, Kanada) i Południowej (m.in. Peru, Ekwador, Chile, 

Argentyna i Kolumbia). 

 

Modele rozliczeniowe [Fixed Price oraz Pay-As-You-Go (PAYG)] 

Dzięki stworzeniu oraz wykorzystaniu przez Emitenta nowatorskiego modułu diagnostyczno- rozliczeniowego 

Reactify® Emitent wprowadził następujące systemy rozliczeniowe: system sprzedażowy Fixed Price oparty na 

comiesięcznych (stałych) abonamentach oraz system rozliczeniowy Pay-As-You-Go oparty na prowizjach, których 

wielkość uzależniona jest od rzeczywistego czasu pracy urządzenia. Oznacza to, iż klienci Spółki opłacają regularne 

abonamenty oraz prowizje, których wielkość uzależniona jest od czasu pracy maszyny. Niniejsze rozwiązanie 

pozwala na obniżenie kosztu jednostkowego urządzenia przez co salony kosmetyczne mają większą szansę wejścia 

ze swoją ofertą na rynek. 

 

Serwis 

System Reactify® pozwala dodatkowo na zdalne świadczenie usług przez Emitenta poprzez połączenie urządzeń         

z zewnętrznym komputerem proces serwisowania urządzeń jest skrócony do minimum. Spółka gwarantuje również 

zmniejszenie awaryjności maszyn poprzez monitorowanie ich poszczególnych komponentów, a także zapewnia 

lepsze dostosowanie maszyn do potrzeb użytkowników (dzięki analizie opcji, które są najczęściej wykorzystywane, 

ułatwienie użytkowania). Ponadto proces aktualizacji oprogramowania zostaje zautomatyzowany. Wskazuje się 

również, iż w dotychczasowej historii Spółki, nie zdarzyły się sytuacje zwrotów produkowanych przez Emitenta              

i sprzedawanych do dystrybutorów urządzeń kosmetycznych. 

4.13.2. Produkty i usługi oferowane przez Spółkę  

Emitent jest dynamiczną spółką o polskim kapitale intelektualnym, własnymi innowacyjnymi rozwiązaniami              

w branży medycyny estetycznej i autorską technologią. Spółka posiada stale rozszerzany zakres oferowanych 

produktów i usług. 

Usługi projektowania i udoskonalania urządzeń kosmetycznych 

Emitent zajmuje się projektowaniem, rozwijaniem i udoskonalaniem urządzeń kosmetycznych. Wszystkie 

urządzenia znajdujące się w ofercie Emitenta zostały wypracowane wewnątrz Spółki, w oparciu o własne 

innowacyjne rozwiązania   i autorską technologię. Dotychczas Emitent wykonywał przedmiotowe zadania dla 

celów własnych.  Wraz z rozpoczęciem „Projektu Niemcy”, Spółka rozpoczęła świadczenie tych usług również na 

zlecenie podmiotów zewnętrznych.  Pierwsze przychody z tego typu działalności Emitent wykazał w II kwartale 
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2018 r. i wyniosły one dla tego okresu 1 725 960,00 zł. Po zaakceptowaniu uzyskanych prototypów przez 

zleceniodawcę pojawiły się nowe przychody, które za pierwsze trzy kwartały 2019 r. opiewały na kwotę                         

6 147 790,88 zł.  

 

Nuximia i NEXUS 

Nuximia to zaawansowany laser diodowy do epilacji (trwałej depilacji). Emitent 

rozpoczął prace nad laserem do epilacji we wrześniu 2016 r. W grudniu 2018 r. został 

ukończony prototyp lasera. Urządzenie zostało wprowadzone do sprzedaży w lutym 

2019 r. Wkrótce do oferty została wprowadzona mobilna (kompaktowa) wersja lasera 

pod marką NEXUS. Urządzenie Nuximia i Nexus, podobnie jak urządzenie 

wielofunkcyjne M3, korzystają z koncepcji IoT (ang. Internet of Things), a ponadto 

zostało wyposażone w moduł diagnostyczno-rozliczeniowy Reactify® oraz zostało 

zintegrowane z aplikacją Skinic do zarządzania salonem kosmetycznym. Przewagą 

urządzenia Nuximia i Nexus nad konkurencyjnymi rozwiązaniami jest także 

wykorzystanie nowatorskiej technologii specjalnej diody SLD (znanej również jako 

VCSEL), która wyróżnia się przede wszystkim długą żywotnością, lepszymi parametrami 

optycznymi, większą pojemnością cieplną oraz wyższą wydajnością, a także o wiele 

lepszym układem chłodzenia. 

 

IPL PROTHEUS 

IPL pod nazwa handlową “Protheus” to urządzenie kosmetyczne wykorzystujące energię 

świetlną do permanentnej depilacji. Działanie IPLa opiera się na wysokiej jakości lampie 

ksenonowej, która emituje intensywnie pulsujące światło, przechodzące następnie przez 

układ filtrów. Protheus posiada również technologię SHR wraz z systemem “In Motion” 

dzięki czemu cały zabieg jest zdecydowanie szybszy, bardziej komfortowy oraz 

bezpieczniejszy. Urządzenie jest również wyposażony w dwie głowice: “640nm” ze stałą 

długością fali oraz “SPT” z możliwością wymiany filtrów na długości fal: 

430/480/530/590/640 nm. 

 

BFC 

Spółka posiada w swojej ofercie 9 typów urządzeń kosmetycznych, które dzięki swojej 

budowie modułowej mogą być dostarczane jako pojedyncze maszyny lub urządzenia 

wielofunkcyjne. 

Dostępne urządzenia jednofunkcyjne: 

− liposukcja ultradźwiękowa – wykorzystuje podczerwień i wysokie natężenie modułowej 

fali ultradźwiękowej do redukcji tkanki tłuszczowej; 

− mikrodermabrazja diamentowa – redukuje drobne zmarszczki, usuwa martwy naskórek 

oraz pobudza organizm do produkcji kolagenu; 

− mezoterapia bezigłowa – umożliwia bezinwazyjną aplikację składników aktywnych 

zawartych w profesjonalnych preparatach; 
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− mikrodermabrazja korundowa – poprawia krążenie krwi, usuwa martwy naskórek, 

rozjaśnia przebarwienia i uelastycznia skórę; 

− dermomasażer – innowacyjne urządzenie do masażu próżniowego; 

− RF – wygładza skórę, stymuluje produkcję kolagenu oraz elastyny, redukuje cellulit; 

− oxybrazja – intensywnie usuwa martwe komórki skóry; 

− drenaż limfatyczny – usprawnia przepływ limfy oraz udrażnia węzły chłonne; 

− peeling kawitacyjny – w nowoczesny i bezbolesny sposób oczyszcza skórę.  

 

Urządzenia wielofunkcyjne są dowolnymi kombinacjami urządzeń jednofunkcyjnych. Urządzenia 

wielofunkcyjne wytwarzane są przez Emitenta na konkretne zamówienie odbiorcy 

(dystrybutora). Dotychczas Emitent najczęściej wytwarzał i dystrybuował urządzenia 6w1 i 7w1. 

Na podstawie tych doświadczeń powstała idea wprowadzenia na rynek nowej linii urządzeń 

wielofunkcyjnych M3.  

 

M3 

Wielofunkcyjne urządzenie M3 pozwala na przeprowadzenie 8 różnych rodzajów 

zabiegów kosmetycznych. Jest pierwszym tego typu urządzeniem zintegrowanym               

z systemem IoT (ang. Internet of Things). Wyposażone w specjalnie zaprojektowany 

stojak na kosmetyki i inne narzędzia niezbędne przy zabiegach kosmetycznych. 

Urządzenie M3 zostało wyposażone w opatentowany moduł diagnostyczno-

rozliczeniowy Reactify® oraz zostało zintegrowane z aplikacją Skinic do zarządzania 

salonem kosmetycznym, dzięki której profesjonaliści z branży medycyny estetycznej 

mogą rejestrować swoją pracę, monitorować przebieg leczenia, umawiać wizyty, 

rozliczać płatności, a także w niedalekiej przyszłości wymieniać uwagi i spostrzeżenia 

między sobą. Emitent uruchomił również dedykowaną stronę internetową promującą 

nową generację urządzeń M3 – www.m3d.io. 

 

Rozszerzenie palety oferowanych produktów Emitenta o urządzenie M3 umożliwiło 

Spółce wprowadzenie nowoczesnych modeli rozliczeniowych: system sprzedażowy 

Fixed Price oparty na comiesięcznych (stałych) abonamentach oraz system rozliczeniowy 

Pay-As-You-Go, w którym użytkownik płaci za przepracowane minuty na maszynie. 

Korzystanie z systemu Fixed Price lub Pay-As-You-Go nie jest obligatoryjne – tego typu 

rodzaj odpłatności za produkt i usługi Spółki stosowany jest w przypadku wyboru takiej 

formy rozliczeń z Emitentem przez dystrybutora i jego klientów. 

Skinic 

Specjalistyczna aplikacja dedykowana dla specjalistów z branży medycyny estetycznej. 

Aplikacja ta ma na celu ułatwienie zarządzania salonem kosmetycznym poprzez: 

• poznanie preferencji indywidualnego klienta; 

• tworzenie autorskiej oferty skierowanej do własnych klientów; 

• przebadanie zainteresowania poszczególnymi usługami i produktami na podstawie 
statystyk w aplikacji; 

• ułatwienie rezerwacji wizyt; 

• monitorowanie płatności. 

 

http://www.m3d.io/
http://www.m3d.io/
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Emitent rozpoczął prace nad aplikacją Skinic w czerwcu 2015 r. Aplikacja ta jest nadal rozwijana. W kolejnych latach 

Spółka planuje wprowadzać nowe funkcjonalności oraz rozpocząć działania związane z komercjalizacją tej aplikacji. 

 

Reactify® 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Spółka stworzyła nową generację urządzeń kosmetycznych 

opartych na najnowszej technologii oraz nowoczesnym i stylowym designie oraz posiada również autorską 

technologię diagnostyczno- rozliczeniową Reactify® (ochrona patentowa wynalazku została przyznana w dniu 25 

maja 2018 r.) umożliwiającą zdalne świadczenie usług. Obecnie system ten wykorzystywany jest w urządzeniach 

trzeciej generacji „M3” oraz w zaawansowanych laserach diodowych do epilacji (trwałej depilacji) Nuximia i Nexus. 

 

Reactify® to system pozwalający na zbieranie i analizę danych w czasie rzeczywistym. 

Umożliwia to zaobserwowanie nietypowego działania komponentów urządzenia           

i podjęcie działań serwisowych skracając czas przestojów maszyny. Zastosowane 

rozwiązanie jest na tyle uniwersalne, że może objąć inne urządzenia z segmentu 

urządzeń medycznych, kosmetycznych oraz potencjalnie z innych sektorów, np. 

maszyny CNC, dystrybutory napojów itp. 

 

Korzyści 

Oferowane przez Emitenta rozwiązania są odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na usługi w zakresie 

medycyny estetycznej. Spółka wychodzi naprzeciw coraz to większemu zainteresowaniu klientów salonów 

kosmetycznych zabiegami mającymi na celu poprawę wyglądu. 

Korzyści dla finalnych odbiorców urządzeń Emitenta, wynikające z korzystania z produktów spółki                                         

CM International S.A.: 

✓ przyspieszenie procesu serwisowania urządzeń za sprawą ich połączenia z zewnętrznym komputerem. Dzięki 
temu można zdalnie usunąć sporą część usterek bez wysyłania ekipy serwisowej. Zmniejsza to znacznie koszt 
obsługi serwisowej ponoszonej przez Emitenta. Dodatkowo przyśpiesza to powrót urządzenia do pełnej 
sprawności dla korzystającego. Poprzez szybszy powrót urządzeń do funkcjonalności Emitent ma możliwość 
uzyskiwania przychodów z wcześniejszego ich wykorzystania. Równolegle korzystający ma możliwość 
zmniejszenia przestojów co też pozwala mu finalnie na generowanie większej rentowności swojego 
podstawowego biznesu 

✓ automatyzacja procesu aktualizacji oprogramowania urządzeń. Pozytywne efekty pozostają podobne do 
powyższych. Koszt serwisowania zostaje zmniejszony a przestoje związane z wgrywaniem ulepszeń dla 
korzystającego są mniejsze; 

✓ łatwiejsza kontrola nad finansami firmy dzięki automatycznemu generowaniu faktur z opłatami. Dzięki tym 
korzyściom użytkownik ma więcej czasu na zajęcie się swoją podstawową działalnością biznesową, co 
ostatecznie powinno przełożyć się na zwiększenie przychodów Emitenta. Dodatkową zaletą dla użytkownika 
jest możliwość kontroli maszyny i ich operatorów; 

✓ zmniejszenie awaryjności urządzeń poprzez monitorowanie poszczególnych komponentów. Korzyści te 
pokrywają się z wyżej wymienionymi efektami; 

✓ lepsze dostosowanie maszyn do potrzeb użytkowników. Dzięki temu korzystający ma możliwość poznania 
pełnej palety produktowej Emitenta. Synergie zatem są możliwe dla korzystającego jak i Spółki. Użytkownik 
może wprowadzić nową ofertę usług natomiast Emitent może otrzymać dodatkowe przychody z tym 
związane. 
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4.13.3. Patenty i certyfikaty 

W czerwcu 2014 do Urzędu Patentowego RP złożono wniosek o udzielenie patentu na wynalazek w postaci 

modułu diagnostyczno-rozliczeniowego o nazwie Reactify® dla urządzeń do wykonywania zabiegów na ciele, 

urządzenia do wykonywania zabiegów na ciele wyposażonego w taki moduł oraz systemu zarządzania 

obejmującego takie urządzenia do wykonywania zabiegów na ciele (numer zgłoszenia: P.408428). W dniu 25 maja 

2018 r. Urząd Patentowy RP wydał decyzję w zakresie przyznania Spółce patentu na wynalazek pt. „Moduł 

diagnostyczno-rozliczeniowy dla urządzeń do wykonywania zabiegów na ciele, urządzenie do wykonywania 

zabiegów na ciele wyposażone w taki moduł oraz system zarządzania obejmujący takie urządzenia do 

wykonywania zabiegów na ciele”. 

Spółka podkreśla, iż rozwiązanie Emitenta objęte ochroną patentową jest wynalazkiem (a więc nie jest 

modyfikacją ani wzorem użytkowym). Oznacza to, iż Urząd Patentowy RP nigdzie na świecie nie znalazł podobnego 

rozwiązania – żaden podmiot nie wynalazł podobnego rozwiązania jak Emitent. Na mocy przedmiotowej decyzji 

Emitent uzyskał najwyższy stopień ochrony własności intelektualnej Spółki na terenie kraju. 

W dniu 1 kwietnia 2015 r. Emitent dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego „Reactify®”, które 

otrzymało nr 013902416. Znak został zarejestrowany w dniu 4 sierpnia 2015 r. 

W dniu 10 marca 2017 r. Emitent dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego „bfc®”, które otrzymało 

nr 016454936. Znak został zarejestrowany w dniu 13 lipca 2017 r. 

Dnia 5 września 2018 r. Emitent otrzymał Certyfikat Przedsiębiorstwo Przyszłości 2018 nadany przez komisję 

ekspertów, reprezentujących środowiska akademickie i biznesowe, powołaną przez Fundację Rozwoju Edukacji       

i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Certyfikat przyznawany jest firmom, które osiągają sukcesy rynkowe 

dzięki otwartości na wiedzę, innowacyjności, kreatywności oraz inwestowaniu w kapitał intelektualny                               

i permanentny rozwój pracowników. 

W dniu 29 marca 2019 r. Emitent dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego „nuximia®”, które 

otrzymało nr 018043060. Zgłoszenie nadal jest procesowane. 

4.13.4. Struktura przychodów 

Przychody ze sprzedaży Spółki pochodzą wyłącznie ze sprzedaży produktów i usług. Poniżej w tekście została 

przedstawiona zarówno rodzajowa jak i geograficzna struktura przychodów Emitenta. 

 

Przychody netto ze sprzedaży w okresie 2014-3Q2019 (w zł) 

  2014 2015 2016 2017 2018 3Q2019* 

Przychody netto ze 

sprzedaży produktów i usług 
1.073.290,70 1.137.823,26 2.105.547,38 3.721.890,41 11.903.637,67 12.983.340,29 

Zmiana stanu produktów 0 -27.973,85 111.709,30 -54.800,81 886.525,41 -570.896,58 

Przychody netto ze 

sprzedaży razem 
1.073.290,70 1.109.849,41 2.217.256,68 3.667.089,60 12.790.163,08 12.412.443,71 

* dane za pierwsze 3 kwartały 2019 roku (niezbadane przez biegłego rewidenta) 

Źródło: Emitent 

 

W 2014 r. Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.073.290,70 zł, a więc wyższe o 7,34% r/r 

od przychodów Spółki odnotowanych w 2013 r., które wówczas wyniosły 999.900,00 zł. W 2015 r. przychody 

netto ze sprzedaży ogółem wyniosły 1.109.849,41 zł, a więc wyższe o 3,41% r/r od przychodów Spółki 
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odnotowanych w 2014 r. Na wygenerowany poziom przychodów ogółem wpływ miała sprzedaż produktów i usług 

o wartości 1.137.823,26 zł oraz pozycja księgowa (kategoria sprawozdawcza) „zmiana stanu produktów” (wartość 

korygująca produkcji i produkcji w toku) w kwocie -27.973,85 zł. 

Aktywność gospodarcza Spółki w okresie 2015 roku koncentrowała się przede wszystkim na produkcji i sprzedaży 

urządzeń kosmetycznych. Rok 2015 był również przełomem w działalności Spółki, ponieważ został zakończony 

projekt systemu diagnostyczno-rozliczeniowego pod nazwą Reactify®, który został zgłoszony do Urzędu 

Patentowego RP (decyzja w zakresie przyznana ochrony patentowej została Spółce przyznana na podstawie 

decyzji Urzędu Patentowego RP w dniu 25 maja 2018 r.). Dodatkowo do portfolio firmy wprowadzono dwa nowe 

urządzenia: M3 oraz PresoLimf (urządzenie do drenażu limfatycznego). 

W roku 2015 Spółka kontynuowała standardowe działania marketingowe, promocyjne, ale przede wszystkim 

produkcyjne.      W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka zainwestowała w rozwój zaplecza produkcyjnego, 

zaopatrując się w dwie maszyny CNC, które usprawniły i przyspieszyły czas produkcji urządzeń i ich podzespołów. 

Od tamtego czasu znaczna część procesów produkcyjnych nie była już zależna od firm zewnętrznych, które były 

ich podwykonawcami. Jednym z kluczowych momentów 2015 r. był drugi kwartał, kiedy po raz pierwszy wdrożono 

wielofunkcyjne urządzenie M3 wraz z systemem diagnostyczno- rozliczeniowym Reactify®. Od tamtego czasu 

stałym przychodem Spółki była sprzedaż maszyn oraz usługi w ramach modeli rozliczeniowych Fixed Price i Pay-

As-You-Go. Aktualna oferta znajduje uznanie w oczach klientów zarówno detalicznych, jak i biznesowych. 

Przekłada się to na rosnący odsetek stałych klientów finalnych oraz liczne pozytywne opinie o ofercie Spółki. 

W 2016 roku przychody netto ze sprzedaży Spółki niemal podwoiły się (w stosunku do roku poprzedniego) 

osiągając tym samym poziom 2.217.256,68 zł. Na wygenerowany poziom przychodów ogółem wpływ miała 

sprzedaż produktów i usług             o wartości 2.105.547,38 zł oraz pozycja księgowa (kategoria sprawozdawcza) 

„zmiana stanu produktów” (wartość korygująca produkcji i produkcji w toku) w kwocie 111.709,30 zł. 

Aktywność gospodarcza Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku koncentrowała się przede 

wszystkim na produkcji i sprzedaży urządzeń kosmetycznych oraz na dostosowaniu modeli rozliczeniowych Fixed 

Price i Pay-As-You-Go do potrzeb poszczególnych rynków. Ponadto, w 2016 roku dokonano przekształcenia formy 

prawnej Emitenta w spółkę akcyjną. Dodatkowo rozpoczęto prace nad innowacyjnym laserem diodowym do 

epilacji (trwałej depilacji). 

W 2017 r. Spółka wygenerowała przychody netto ze sprzedaży o wartości 3.667.089,60 zł. W okresie tym Spółka 

wygenerowała przychody wyższe o 65,39% względem ogółu przychodów w 2016 r. 

Na wygenerowany poziom przychodów ogółem wpływ miała sprzedaż produktów i usług o wartości 3.721.890,41 

zł oraz pozycja księgowa (kategoria sprawozdawcza) „zmiana stanu produktów” (wartość korygująca produkcji        

i produkcji w toku) w kwocie -54.800,81 zł. Tak istotny wzrost poziomu przychodów wynika ze skutecznej realizacji 

strategii rozwoju Emitenta. 

W okresie 2018 r. Spółka wygenerowała przychody netto ze sprzedaży o wartości 12.790.163,08 zł. Są to 

najwyższe przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Emitenta w dotychczasowej działalności Spółki (licząc za 

pełny okres sprawozdawczy). Na wygenerowany poziom przychodów ogółem wpływ miała sprzedaż produktów    

i usług o wartości 11.903.637,67 zł oraz pozycja księgowa (kategoria sprawozdawcza) „zmiana stanu produktów” 

(wartość korygująca produkcji i produkcji w toku) w kwocie 886.525,41 zł. Pozycja „zmiana stanu produktów” 

oznacza dla Emitenta, iż w okresie 2018 r. Spółka wytworzyła o 886.525,41 zł produktów więcej niż zostało ich 

sprzedanych.  

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2019 roku Spółka wygenerowała niemal równie wysokie przychody jak za 

cały rok 2018. Zsumowane przychody netto ze sprzedaży razem w tych trzech kwartałach wyniosły 12.412.443,71 

zł. Warto zaznaczyć, że jest to pozycja już po uwzględnieniu zmiany stanu produktów w wysokości -570.896,58 zł. 
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Struktura rodzajowa przychodów 

Poniżej przedstawiona została struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży produktów i usług Emitenta w okresie 

lat 2015- 3Q2019. 

Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży produktów i usług w okresie 2015-3Q2019 (w zł) 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 3Q2019* 

Urządzenia jednofunkcyjne 204 411,44 271 258,16 160 593,70 218 054,95 196 137,02 

Urządzenia wielofunkcyjne 548 389,95 1 021 842,71 839 705,39 741 697,56 396 075,24 

M3  306 986,45 579 609,70 2 220 941,37 1 152 536,65 402 049,33 

Fixed Price + PAYG 12 946,55 103 466,28 237 416,74 448 314,43 412 122,19 

Pozostałe 65 088,87 129 370,53 263 233,21 327 491,24 517 472,53 

Usługi projektowania i 
udoskonalania urządzeń 
kosmetycznych 

0,00 0,00 0,00 1 294 470,00 0,00 

Zamówienia urządzeń – zlecenia 
zewnętrzne 

0,00 0,00 0,00 7 721 072,84 6 147 790,88 

Lasery 0,00 0,00 0,00 0,00 4 911 693,10 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 1 137 823,26 2 105 547,38 3 721 890,41 11 903 637,67 12 983 340,29 

* dane za pierwsze 3 kwartały 2019 roku (niezbadane przez biegłego rewidenta) 

Fixed Price – system rozliczeniowy oparty na regularnych (stałych) abonamentach płaconych przez odbiorcę finalnego 

PAYG (Pay‐As‐You‐Go) – system sprzedaży oparty na prowizjach, których wielkość uzależniona jest od czasu pracy maszyny 

u odbiorcy finalnego 

Pozostałe – transport, serwis, części do urządzeń, inne  

Źródło: Emitent 

W 2015 r. przychody Emitenta ze sprzedaży produktów i usług wyniosły łącznie 1.137.823,26 zł, w czym największy 

udział posiadał segment urządzeń wielofunkcyjnych. Przychody Emitenta z tej kategorii wyniosły 548.389,95 zł. 

Drugim w kolejności segmentem, który w 2015 r. przyniósł największe przychody, były urządzenia M3, których 

sprzedaż wyniosła 306.986,45 zł. Kategoria urządzeń jednofunkcyjnych wygenerowała natomiast 204.411,44 zł. 

W 2016 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży produktów i usług w łącznej kwocie 2.105.547,38 zł, na co 

największy wpływ ponownie miał segment urządzeń wielofunkcyjnych. Sprzedaż Emitenta w tej kategorii wyniosła 

1.021.842,71 zł, tj. o 86,34% r/r więcej niż w poprzednim roku. Emitent w 2016 r. odnotował ponadto 579.609,70 

zł przychodów ze sprzedaży urządzeń M3 (wzrost o 88,81% r/r względem 2015 r.), 271.258,16 zł z tytułu sprzedaży 

urządzeń jednofunkcyjnych (wzrost o 32,70% r/r w porównaniu do 2015 r.). 

W 2017 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży produktów i usług w łącznej kwocie 3.721.890,41 zł, na co 

największy wpływ miał segment urządzeń M3. Sprzedaż Emitenta w tej kategorii wyniosła 2.220.941,37 zł, tj.            

o 283,18% r/r więcej niż w poprzednim roku. Emitent w okresie 2017 r. odnotował ponadto 839.705,39 zł 

przychodów ze sprzedaży urządzeń wielofunkcyjnych (spadek o 17,82% r/r), a także 160.593,70 zł z tytułu 

sprzedaży urządzeń jednofunkcyjnych (spadek o 40,80% r/r). 

W okresie 2018 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży produktów i usług w łącznej kwocie 11.903.637,67 zł, 

na co największy wpływ miały zewnętrzne zamówienia urządzeń, które odpowiadały za 7.721.072,84 zł 
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przychodów. Usługi projektowania i udoskonalania urządzeń kosmetycznych odpowiadały za 1.294.470,00 zł. 

Sprzedaż Emitenta w kategorii urządzeń M3 wyniosła 1.152.536,65 zł. W omawianym okresie Emitent odnotował 

ponadto 741.697,56 zł przychodów ze sprzedaży urządzeń wielofunkcyjnych, a także 218.054,95 zł z tytułu 

sprzedaży urządzeń jednofunkcyjnych. 

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży produktów i usług               

w łącznej kwocie 12.412.443,71 zł (dane nie zbadane przez biegłego rewidenta). Wobec wzrostu przychodów 

Spółka osiągnęła w tym okresie zysk netto w wysokości 1 488 331,73 zł. 

Emitent zwraca również uwagę na systematycznie zwiększające się wpływy z modeli rozliczeniowych Fixed Price 

oraz Pay-As- You-Go – są to przychody z tytułu comiesięcznych (stałych) abonamentów oraz prowizji, których 

wielkość uzależniona jest od czasu pracy maszyny u użytkowników końcowych. Przychody te stanowiły 1,14% 

ogółu przychodów ze sprzedaży produktów i usług Emitenta w 2015 r. Natomiast w latach 2016-2018 

odpowiadały już odpowiednio za 4,91% i 6,38% oraz 3,77% ogółu przychodów ze sprzedaży produktów i usług 

Spółki. 

 

Udział poszczególnych grup urządzeń w przychodach ze sprzedaży produktów i usług w okresie lat 2015-3Q2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixed Price – system rozliczeniowy oparty na regularnych (stałych) abonamentach płaconych przez odbiorcę finalnego 

PAYG (Pay‐As‐You‐Go) – system sprzedaży oparty na prowizjach, których wielkość uzależniona jest od czasu pracy maszyny 

u odbiorcy finalnego 

Pozostałe – transport, serwis, części do urządzeń, inne 

3Q2019* - dane nie zbadane przez biegłego 

 Źródło: Emitent 

 

W 2015 r. najistotniejszy udział w przychodach ze sprzedaży produktów i usług Emitenta miał segment urządzeń 

wielofunkcyjnych, których sprzedaż w tym okresie osiągnęła poziom 48,20% ogółu. Drugie miejsce zajął segment 

urządzeń M3, których udział wyniósł 26,98% całości sprzedaży produktów i usług Emitenta. Udział na poziomie 

17,97% przychodów ze sprzedaży produktów i usług odnotował segment urządzeń jednofunkcyjnych, system 

PAYG odpowiadał za 1,14% całości sprzedaży produktów i usług, a segment „pozostały” odpowiadał w 2015 r. za 

5,72% przychodów ze sprzedaży produktów    i usług. 

W 2016 r. segment urządzeń wielofunkcyjnych odpowiadał za 48,53% całości przychodów ze sprzedaży 

produktów i usług, czyli o 0,33 pp. więcej w porównaniu do udziału tego segmentu w 2015 r. Podobnie jak rok 

wcześniej, w 2016 r. drugą najistotniejszą wartościowo kategorią, z tytułu której Emitent wygenerował przychody 

ze sprzedaży produktów i usług, były urządzenia M3, z udziałem na poziomie 27,53%, tj. wyższym o 0,55 pp. niż 

w roku poprzednim. System PAYG odpowiadał za 4,91% całości sprzedaży produktów i usług Spółki w 2016 r.         

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 3Q2019* 

Urządzenia jednofunkcyjne 17,97% 12,88% 4,31% 1,83% 1,51% 

Urządzenia wielofunkcyjne 48,20% 48,53% 22,56% 6,23% 3,05% 

M3 26,98% 27,53% 59,67% 9,68% 3,10% 

Fixed Price + PAYG 1,14% 4,91% 6,38% 3,77% 3,17% 

Pozostałe 5,72% 6,14% 7,07% 2,75% 3,99% 

Usługi projektowania i udoskonalania urządzeń 
kosmetycznych 

0,00% 0,00% 0,00% 10,87% 0,00% 

Zamówienia urządzeń – zlecenia zewnętrzne 0,00% 0,00% 0,00% 64,86% 47,35% 

Lasery 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,83% 
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W 2016 r. spadł udział urządzeń jednofunkcyjnych, które odpowiadały za 12,88% (mniej o 5,08 pp. niż w 2015 r.) 

przychodów ze sprzedaży produktów i usług. 

W okresie 2017 r. najistotniejszy udział w przychodach ze sprzedaży produktów i usług Emitenta miał segment 

urządzeń M3, których sprzedaż w tym okresie osiągnęła poziom 59,67% ogółu. Drugie miejsce zajął segment 

urządzeń wielofunkcyjnych, których udział wyniósł 22,56% całości sprzedaży produktów i usług Emitenta. System 

PAYG odpowiadał za 6,38% sprzedaży produktów i usług Spółki w przedmiotowym okresie. Udział na poziomie 

4,31% przychodów ze sprzedaży produktów i usług odnotował segment urządzeń jednofunkcyjnych, a segment 

pozostałych przychodów odpowiadał w okresie 2017 r. za 7,07% przychodów ze sprzedaży produktów i usług. 

W okresie 2018 r. najistotniejszy udział w przychodach ze sprzedaży produktów i usług Emitenta miał segment 

zewnętrznych zamówień urządzeń, który odpowiadał za 64,86% sprzedaży produktów i usług. Drugie miejsce zajął 

segment usług projektowania i udoskonalania urządzeń kosmetycznych, których sprzedaż w tym okresie osiągnęła 

poziom 10,87% ogółu. Urządzenia M3 odpowiadały za 9,68% przychodów. Segment urządzeń wielofunkcyjnych 

odpowiadał za 6,23% całości sprzedaży produktów i usług Emitenta. Systemy rozliczeniowe Fixed Price i PAYG 

odpowiadały za 3,77% sprzedaży produktów i usług Spółki w przedmiotowym okresie. Udział na poziomie 1,83% 

przychodów ze sprzedaży produktów i usług odnotował segment urządzeń jednofunkcyjnych, a segment 

pozostałych przychodów odpowiadał w okresie 2018 r. za 2,75% przychodów ze sprzedaży produktów i usług. 

 

Struktura geograficzna 

CM International S.A. w okresie dotychczasowej działalności prowadziła sprzedaż w kraju i zagranicą, w związku              

z czym poniżej przedstawiona została struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki. 

W 2016 roku sprzedaż krajowa (przychody ze sprzedaży produktów i usług) wyniosła 106.710,40 zł i była                       

o 82.134,22 zł wyższa niż w okresie 2015 roku, która wówczas wyniosła 24.576,18 zł. Oznacza to wzrost o 334,20% 

r/r. Sprzedaż zagraniczna (przychody ze sprzedaży produktów  i usług)  wzrosła w  2016 roku o  885.589,90 zł w 

porównaniu z rokiem poprzednim  (z poziomu 1.113.247,08 zł do 1.998.836,98 zł), co oznacza wzrost o 79,55% 

r/r. 

W okresie 2017 r. sprzedaż zagraniczna (przychody ze sprzedaży produktów i usług) wyniosła 3.693.448,51 zł           

w porównaniu do 1.998.836,98 zł w okresie całego 2016 r., co oznacza wzrost o 84,78%. Sprzedaż krajowa 

(przychody ze sprzedaży produktów i usług) wyniosła 28.441,90  zł  względem  106.710,40  zł  w  okresie  2016  r.,  

co  oznacza  spadek  o  73,35%  w porównaniu do sprzedaży krajowej osiągniętej w 2016 r. 

W okresie 2018 r. sprzedaż zagraniczna (przychody ze sprzedaży produktów i usług) Spółki wyniosła 11.871.227,78 

zł. Sprzedaż krajowa (przychody ze sprzedaży produktów i usług) wyniosła natomiast 32.409,89 zł. Struktura 

sprzedaży na docelowe rynki w poszczególnych latach została zaprezentowana na poniższych wykresach. 

Działalność Spółki charakteryzuje rozdrobnienie sprzedaży pod względem geograficznym, a Zarząd Emitenta stara 

się dywersyfikować sprzedaż pod względem rynków docelowych. W okresie objętym analizą, w latach 2015-2016 

żaden z rynków nie miał udziału większego niż 20%, w rozliczeniu całorocznym. Sytuacja uległa zmianie w okresie 

lat 2017-2018 i jest konsekwencją dynamicznego rozwoju Spółki. W 2017 r. udział sprzedaży Emitenta do Hiszpanii 

wyniósł niemal 50% ogółu. Taka sytuacja jest wynikiem realizacji kontraktu z dystrybutorem działającym na rynku 

hiszpańskim („Projekt Hiszpania”). Natomiast w okresie 2018 r. zaobserwować można dominującą pozycję 

sprzedaży do Niemiec – niemal 78% ogółu przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki zostało 

wygenerowanych w wyniku realizacji zamówień na produkcję i dostarczenie urządzeń do pielęgnacji skóry oraz   

w wyniku realizacji „Projektu Niemcy”. Udział sprzedaży na terenie rynków niemieckiego i hiszpańskiego w 2018 

r. wyniósł łącznie ok. 89% ogółu przychodów ze sprzedaży produktów i usług Spółki. Z jednej strony powoduje to 

uzależnienie Emitenta od współpracy z kontrahentami działającymi na tych rynkach, lecz z drugiej strony 

współpraca ta pozwoliła Spółce wygenerować najwyższe przychody ze sprzedaży produktów i usług                                 
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w dotychczasowej działalności Spółki. Wzrost sprzedaży produktów i usług w okresie 2018 r. w stosunku do 2017 

r. wyniósł 219,83%. 

Struktura ze sprzedaży po pierwszych trzech kwartałach 2019 roku uległa dywersyfikacji. Przychody w tym okresie 

pochodziły z 27 krajów. Warto nadmienić nadal bardzo dużą wagę Niemiec oraz Hiszpanii. Te kraje odpowiadały 

odpowiednio za 6.346.703,26 zł oraz 5.158.921,67 zł (łącznie za ponad 11,5 mln zł, prawie 89% całości 

przychodów ze sprzedaży w tym okresie). 

Zamiarem Emitenta jest prowadzenie zdywersyfikowanej sprzedaży pod względem geograficznym w przyszłych 

okresach rozliczeniowych. 

Struktura sprzedaży (przychody ze sprzedaży produktów i usług) wg krajów – 2015 rok 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Emitent 

Struktura sprzedaży (przychody ze sprzedaży produktów i usług) wg krajów – 2016 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Emitent 
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Struktura sprzedaży (przychody ze sprzedaży produktów i usług) wg krajów – 2017 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Emitent 

 

 

 

 

 

 

Struktura sprzedaży (przychody ze sprzedaży produktów i usług) wg krajów – 2018 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Emitent 
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Struktura sprzedaży (przychody ze sprzedaży produktów i usług) wg krajów w pierwszych trzech kwartałach 2019 

 

Źródło: Emitent 

 

4.13.5. Zatrudnienie 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego Spółka zatrudnia 47 osób na umowę o pracę (44,63 w przeliczeniu 

na pełne etaty) oraz współpracuje z 5 osobami na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o współpracy. 

4.13.6. Kanały dystrybucji 

Produkty oferowane przez Spółkę zostały opisane i przedstawione na stronie internetowej Emitenta 

www.cmisa.eu. Zamieszczone na niej dane kontaktowe umożliwiają potencjalnym klientom bezpośredni kontakt 

mailowy bądź telefoniczny z dystrybutorem, w celu zamówienia urządzenia. 

4.13.7. Udział w rynku medycyny estetycznej i analiza konkurencji Emitenta w Polsce i na świecie 

Zarząd Emitenta nie posiada dokładnej wiedzy na temat udziału Spółki oraz innych podmiotów konkurencyjnych 

w obszarze rynku, w którym prowadzi działalność. Wynika to przede wszystkim z faktu dużego rozdrobnienia 

docelowych grup klientowskich spółki i braku agregowania danych sektorowych o wykonanych usługach przez te 

grupy. Poniżej zamieszczono opis podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności 

prowadzonej przez Emitenta. 

Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, zdecydowana większość urządzeń dostępnych na rynku medycyny estetycznej na 

całym świecie pochodzi z Chin. Są to produkty tanie, zazwyczaj jednofunkcyjne i zawodne. Sprzedawcy tych 

produktów nie oferują usług wspierających jak serwis czy gwarancje. W związku z faktem, iż Emitent oferuje do 

sprzedaży urządzenia kosmetyczne wysokiej jakości, do bezpośredniej konkurencji Zarząd Emitenta zaliczył 

następujące podmioty: 

Syneron Candela 

Firma z USA produkująca urządzenia do medycyny estetycznej (głównie lasery). Jest to producent znacznie 

większy od CM International. W chwili obecnej skupia się na rozwoju funkcjonalności swoich produktów pod 

kątem ich efektywności (NewBeauty Magazine awarded UltraShape from Syneron Candela the "Best Body-

Contouring Treatment" in its annual 2014 Beauty Choice Awards). 
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Lumenis Ltd 

Firma z USA producent urządzeń medycznych do medycyny estetycznej i chirurgii. Kolejny podmiot będący firmą 

większą i bardziej rozpoznawalną niż CM International. Podobnie jak Syneron, Lumenis skupia się obecnie na 

rozwoju funkcjonalnym swoich urządzeń, sporo inwestując w promocję swoich rozwiązań na międzynarodowych 

konferencjach 

Bios Srl unipersonale 

Firma z Włoch, producent urządzeń kosmetycznych będący na rynku od ok. 30 lat. Produkuje szeroką gamę 

urządzeń do medycyny estetycznej. Firma jest elastyczna, jeżeli chodzi o podejście do klientów – proponuje 

współpracę nie tylko pod własną marką, ale również w modelu OEM (Original Equipment Manufacturer), ODM 

(Original Design Manufacturer) i OBL (Own Brand Labeling). 

Alma Lasers 

Izraelska firma Alma Lasers jest światowym liderem w tworzeniu technologii działających w oparciu o laser, 

światło, fale radiowe oraz ultradźwięki, przeznaczonych dla medycyny estetycznej oraz chirurgii. 

4.13.8. Przewagi konkurencyjne 

Przewagi konkurencyjne Spółki, wypracowane w toku prowadzonej działalności, będące jej odpowiedzią na 

wymagania obecnych i przyszłych klientów, a także konkurencyjnych podmiotów, wynikające z obserwacji 

tendencji światowego rynku, umożliwiły Emitentowi rozwój prowadzonej działalności. 

 

Wśród najważniejszych przewag konkurencyjnych spółki CM International S.A. wymienić należy: 

• wysoka jakość oferowanych urządzeń gwarantujących najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz satysfakcji, 

• wysoka innowacyjność rozwiązań Spółki, które są unikalne w światowej skali, 

• bogaty i dobrze dostosowany do poszczególnych grup docelowych zakres oferty produktowej, 

• stale rozszerzana paleta ofertowanych produktów i usług, 

• nowoczesna własna siedziba i zaplecze produkcyjne, 

• autorska technologia oraz własna kadra badawczo-rozwojowa, 

• stale ponoszone nakłady na prace badawczo-rozwojowe, 

• zdolność do realizowania zleceń pochodzących z firm zewnętrznych na projektowanie, rozwój i/lub 

udoskonalenie urządzeń kosmetycznych, 

• system Reactify® – przewaga konkurencyjna Spółki, 

• kompleksowość świadczonych usług, 

• umowy handlowe z renomowanymi zagranicznymi dystrybutorami, 

• stabilne relacje z partnerami biznesowymi, 

• wykwalifikowana, doświadczona kadra, 

• ustabilizowanie struktur kadrowych Spółki – kluczowi pracownicy są jednocześnie akcjonariuszami Emitenta, 

• potwierdzona wśród partnerów wiarygodność biznesowa, 

• sprecyzowane plany rozwojowe, 

• perspektywy dynamicznego wzrostu rynku kosmetyki profesjonalnej. 
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4.13.9. Strategia rozwoju Spółki 

Głównym celem strategii rozwoju Emitenta jest wzrost wartości CM International S.A. i jej pozycji konkurencyjnej. 

Emitent zakłada, iż przedmiotowe działania zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących celów: 

 

Dalszy rozwój prowadzonej działalności 

 

Podstawowym profilem działalności Spółki jest projektowanie, rozwijanie, produkcja i dystrybucja urządzeń 

kosmetycznych oraz rozwój oferowanych rozwiązań w branży medycyny estetycznej. Emitent zakłada znaczące 

zwiększenie generowanych przychodów ze sprzedaży w przyszłości. Wskazać należy, iż, poza regularną sprzedażą, 

Spółka realizuje też istotnie większe projekty z partnerami handlowymi z zagranicy: 

• w styczniu 2017 r. Emitent wystartował z „Projektem Hiszpania” w Hiszpanii. Projekt zakłada, iż w 

okresie 3 lat partner z Hiszpanii zamówi i wstawi do swojej sieci dystrybucyjnej 1.000 urządzeń M3. 

• w październiku 2017 r. Emitent otrzymał zamówienie o wartości 144.000,00 euro na produkcję              

i dostarczenie urządzeń do pielęgnacji skóry. Do dnia sporządzenia Dokumentu Ofertowego Emitent 

otrzymał od kontrahenta płatności w wysokości 100% wartości zamówienia. 

• w styczniu 2018 r. Emitent otrzymał zamówienie o wartości 1.800.000,00 euro na produkcję                     

i dostarczenie urządzeń do pielęgnacji skóry. Do dnia sporządzenia Dokumentu Ofertowego Emitent 

otrzymał od kontrahenta płatności w kwocie 1.720.000,00 euro. 

• w lipcu 2018 r. Emitent otrzymał zamówienie o wartości 1.800.000,00 euro na produkcję                           

i dostarczenie urządzeń do pielęgnacji skóry. Do dnia sporządzenia Dokumentu Ofertowego Emitent 

otrzymał od kontrahenta płatności w kwocie 1.563.840,00 EUR. 

• W kwietniu 2019 r. Spółka uzyskała zlecenie na wykonanie urządzeń kosmetycznych Nexus i IPL. 

Wartość zamówienia określona została na kwotę 284.920,00 euro. Do dnia sporządzenia 

Dokumentu Ofertowego Emitent otrzymał od tego kontrahenta płatności w kwocie 284.920,00 

euro. 

• W maju 2019 r.  Emitent uzyskał dwa zamówienia o łącznej wartości 186.330,00 euro. Jedno z tych 

zleceń dotyczyło urządzeń do depilacji Nexus. Do dnia sporządzenia Dokumentu Ofertowego 

Emitent otrzymał od kontrahenta płatności w kwocie 186.330,00 euro. 

• W sierpniu 2019 r. Spółka otrzymała zamówienie na kwotę 310.550,00 EUR a termin zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia określony został na dzień 30 września 2019 r. Zamówienie 

dotyczyło urządzeń Nexus. 

• We wrześniu 2019 r. Emitent otrzymał zamówienie na wykonanie i dostawę urządzeń 

kosmetycznych w postaci dwóch typów urządzeń do pielęgnacji twarzy. Zamówienie to ma zostać 

zrealizowane do dnia 30 września 2020 r. W związku z tym zamówieniem Spółka wykona i dostarczy 

na rzecz Partnera 50 tys. sztuk urządzeń do pielęgnacji twarzy o łącznej szacunkowej wartości na 

poziomie na ok. 1.925.000,00 EUR. Do dnia sporządzenia Dokumentu Ofertowego Emitent otrzymał 

od kontrahenta płatności w kwocie 100.000,00 euro. 

• W listopadzie 2019 r. spółka otrzymała zamówienie na wykonanie urządzeń Nexus. Wartość 

zamówienia określona została na kwotę 162.642,12 euro. Termin zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia określony został na dzień 31 grudnia 2019 roku. Do dnia sporządzenia Dokumentu 

Ofertowego Emitent otrzymał od kontrahenta płatności w kwocie 0,00 euro. 

 

W ramach działań marketingowych Spółka planuje m. in. czynny udział w promocji urządzeń M3 oraz systemu 

Reactify® na targach branżowych. 
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Kontynuacja ekspansji zagranicznej 

 

Od początku działalności Emitent większość generowanych przychodów uzyskuje ze sprzedaży zagranicznej.          

Na polu tym Spółka osiągnęła wiele sukcesów oraz może się poszczycić wejściem na ponad 60 rynków Europy, 

Afryki i Azji. Działalność Emitenta na rynkach zagranicznych polega na współpracy z ok. 30 partnerami 

biznesowymi działającymi na danym obszarze czy kraju. Spółka sprzedaje urządzenia na rynki zagraniczne do 

dystrybutorów. Promocją i sprzedażą urządzeń do klientów końcowych zajmują się dystrybutorzy Emitenta. 

Ponadto, od listopada 2015 roku Spółka współpracuje z luksusową marką Dr Burgener, dzięki czemu urządzenia 

Emitenta są dostępne w najbardziej ekskluzywnych sieciach hoteli, tj. Grand Hotel, Four Seasons, Atlantis the 

Palm czy Palazzo Versace Dubai. W opinii Emitenta nawiązanie współpracy z luksusową marką Dr Burgener 

stanowi renomę dla Spółki oraz potwierdza, iż urządzenia Emitenta są urządzeniami najwyższej jakości i znajdują 

uznanie wśród najbardziej wymagających. 

Dotychczas marka Dr Burgener zamówiła u Emitenta 16 urządzeń: 3 urządzenia jednofunkcyjne, 7 urządzeń 

wielofunkcyjnych 2w1, 3 urządzenia wielofunkcyjne 3w1 oraz 3 urządzenia wielofunkcyjne 4w1. 

 

• Europa 

Spółka posiada partnerów handlowych w ponad 25 krajach europejskich, w tym w Hiszpanii, Niemczech, 

Austrii, Belgii, Francji, Włoszech, Portugalii, Irlandii czy Wielkiej Brytanii. W 2018 r. nawiązano współpracę        

z nowymi dystrybutorami z Belgii, Finlandii, Gruzji i Rumunii, a także planowana jest dalsza ekspansja na 

kontynencie m.in. na teren Grecji, Ukrainy, Bułgarii i Danii. Spółka planuje także intensyfikację działań 

sprzedażowych na terenie Łotwy, Estonii i Finlandii. 

 

• Azja 

Od 2014 roku urządzenia Emitenta są dostępne w 9 azjatyckich krajach, m.in. w Wietnamie, Arabii 

Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Indiach. W 2017 r. Emitent pozyskał kontrahentów na 

terenie Turcji       i Malezji. Spółka planuje działania handlowe na terenie Bliskiego Wschodu i Korei 

Południowej, a także zmianę kontrahentów działających na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz 

Wietnamu. 

 

• Afryka 

Obecnie Spółka posiada partnerów handlowych w Algierii, Maroku oraz Tunezji. Prowadzone są również 

rozmowy nt. dystrybucji na terenie Egiptu. 

 

• Ameryka Północna 

Ekspansja w 2019 roku poprzez prezentacje produktów Emitenta firmom działającym na terenie Kanady.         

W kolejnych latach Spółka planuje rozpoczęcie prac nad uzyskaniem certyfikacji FDA, która umożliwi 

wprowadzenie produktów Spółki na rynek Stanów Zjednoczonych. 

 

• Ameryka Południowa 

W 2017 r. Emitent pozyskał kontrahenta działającego w Gwatemali. 

Obecnie Emitent poszukuje dystrybutorów na terenie wybranych kolejnych krajów Ameryki Południowej (m.in. 

Peru, Ekwador, Chile, Argentyna i Kolumbia). 
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Prace badawczo-rozwojowe 

 

Od początku działalności Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz wprowadzanie nowych urządzeń do swojego portfolio ofertowego. Wszystkie 

produkty i usługi Emitenta oparte są na autorskiej i innowacyjnej technologii Spółki. 

 

W 2018 r. Emitent: 

✓ zrealizował „Projekt Niemcy” 

„Projekt Niemcy” zakładał przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych na zlecenie kontrahenta                

z Niemiec. Umowa miała na celu udoskonalenie dwóch rodzajów produktów znajdujących się w aktualnej 

ofercie zleceniodawcy. Umowa została zawarta w dniu 2 czerwca 2017 r. Wartość zlecenia wyniosła 

400.000,00 euro.   W trakcie trwania przedmiotowej umowy Emitent przygotował wszelką dokumentację 

oraz zlecił produkcję form wtryskowych, pozwalającą na produkcję w pełni funkcjonalnego prototypu. 

Do końca 2017 r. Emitent dostarczył do zleceniodawcy wstępne prototypy, które zostały zaakceptowane 

dnia 9 stycznia 2018 r. Następnie Emitent wykonał pierwsze finalne produkty, będące przedmiotem 

zlecenia, które zostały przekazane do akceptacji ostatecznej.  W dniu 22 czerwca 2018 r. Spółka 

otrzymała od kontrahenta z Niemiec informację o zakończeniu certyfikacji przez TUV (jednostka 

certyfikująca na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych) jednego z dwóch rodzajów produktów 

znajdujących się w aktualnej ofercie zleceniodawcy. Oznacza to akceptację ostateczną „Projektu Niemcy” 

przez zleceniodawcę. W dniu 25 czerwca 2018 r. Spółka wystawiła na kontrahenta fakturę  

w wysokości 400.000,00 euro netto (VAT 0%, 400.000,00 euro brutto). Do dnia sporządzenia niniejszego 

Dokumentu Ofertowego Emitent otrzymał od kontrahenta płatności w wysokości 100% wartości zlecenia 

– w dniu 29 czerwca 2018 r. Spółka otrzymała ostatnią płatność z tytułu realizacji „Projektu Niemcy”. 

Spółka wskazuje, iż w sierpniu 2018 r. TUV poinformowała Emitenta o zakończeniu certyfikacji drugiego 

typu produktów znajdujących się w aktualnej ofercie zleceniodawcy. 

 

✓ opracował laser diodowy do epilacji (trwałej depilacji) – urządzenie Nuximia 

Emitent rozpoczął prace badawczo-rozwojowe w ramach tego projektu we wrześniu 2016 r. Zakończenie 

prac nastąpiło w grudniu 2018 r. W lutym 2019 r. Spółka wprowadziła laser diodowy Nuximia do 

sprzedaży. Lasery Nuximia i NEXUS odpowiadały za ponad 37,8% przychodów ze sprzedaży w pierwszych 

trzech kwartałach 2019 roku. 

 

W 2019 roku i latach kolejnych Emitent zamierza rozwinąć dział B+R poprzez zatrudnienie większej liczby 

pracowników do działu badawczo-rozwojowego, planuje przygotowanie specjalistycznych stanowisk pracy oraz 

zakup dodatkowych urządzeń do działu B+R. 

 

W kolejnych latach Spółka zamierza przygotować komercyjną wersji aplikacji Skinic, a w kolejnych latach planuje 

dodanie modułu sprzedaży detalicznej w aplikacji oraz stworzyć dział specjalizujący się w realizacji zamówień             

z aplikacji Skinic. 
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Budowa nowej siedziby Spółki, dalsze nakłady inwestycyjne 

 

W dniu 22 lutego 2018 r. Spółka nabyła nieruchomość w postaci niezabudowanych dwóch działek o łącznej 

powierzchni 0,5438 ha położonych w miejscowości Wilczyce, gmina Długołęka, powiat wrocławski. Cena 

sprzedaży nieruchomości wyniosła 490.030,00 zł. 

 

W dniu 27 września 2018 r. Emitent zawarł z bankiem PKO BP S.A. dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 4,15 

mln zł, na które składają się: 

(i) kredyt inwestycyjny w kwocie 3,37 mln zł na realizację celu budowy nowej siedziby Spółki 

a. okres kredytowania wynosi 15 lat, 

b. zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz weksel in blanco wystawiony  

przez Emitenta, 

(ii) kredyt obrotowy w kwocie 0,78 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT związanego z budową 

nowej siedziby Spółki 

a. okres kredytowania kończy się 1 sierpnia 2019 r., 

b. zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco wystawiony przez Emitenta. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego kredyty zostały uruchomione – w dniu 31 stycznia 2019 r. Emitent 

otrzymał pierwsze transze kredytów. 

 

Rozpoczęcie budowy siedziby nastąpiło w dniu 13 listopada 2018 r. Oddanie budynku planowane jest na koniec 

bieżącego roku. W następnych latach będzie cyklicznie rozbudowywany park maszynowy Spółki. Rozbudowa ta 

będzie miała na celu zapewnienie realizacji 100% zamówień, które w przyszłości powinny być dużo większe niż 

obecnie. 

Generalnym wykonawcą budowy nowej siedziby Spółki była firma Krajewski Konstrukcje sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 

we Wrocławiu. Wartość umowy wyniosła 3,66 mln zł netto.  

 

Harmonogram i finansowanie strategii  

 

Harmonogram realizacji strategii rozwoju  

I. Dalszy rozwój prowadzonej działalności Lata 2015-2020 • działalność operacyjna Spółki 

II. Kontynuacja ekspansji zagranicznej Lata 2015-2020 • działalność operacyjna Spółki 

III. Prace badawczo-rozwojowe Lata 2015-2020 • działalność operacyjna Spółki 

• dotacje i programy pomocowe 

• instrumenty dłużne 

• emisja akcji 

IV. Rozbudowa zdolności produkcyjnych 

spółki oraz dalsze nakłady inwestycyjne 

Lata 2019-2022      • działalność operacyjna Spółki 

• dotacje i programy pomocowe 

• instrumenty dłużne 

• emisja akcji 

Źródło: Emitent 

Cele strategiczne                                 Termin                                             Źródło finansowania 
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Celem Zarządu, w okresie realizacji strategii, jest zachowanie bezpiecznej struktury finansowania, przy uwzględnieniu 

wzrostu wartości dla akcjonariuszy oraz zrównoważonego rozwoju Spółki. 

Spółka w celu realizacji strategii rozważa wykorzystanie następujących źródeł finansowania: 

✓ środki wypracowane z działalności operacyjnej Spółki, 

✓ środki pozyskane z dotacji i programów pomocowych, 

✓ instrumenty dłużne, w zakresie jakim okażą się niezbędne, 

✓ środki pozyskane z emisji akcji. 

4.13.9. Otoczenie rynkowe Emitenta 

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Przyczynia się do tego 

przede wszystkim rozwój nauk medycznych, a także postęp w dziedzinie nowych technologii. Co roku 

wykonywanych jest coraz więcej zabiegów poprawiających kondycję i wygląd skóry. Zwiększa się również przedział 

wiekowy osób chcących poprawić swój wygląd. Oprócz kobiet chętnie korzystają z nich także mężczyźni. 

Społeczne nastawienie do korekty objawów starzenia z pomocą medycyny estetycznej ulega stałej poprawie, 

przez co temat ten przestaje wzbudzać negatywne emocje i kontrowersje, zyskując coraz większe rzesze 

zwolenników. 

Według Body Care Clinic średnia wieku klientki gabinetu medycyny estetycznej spada. Jeszcze kilka lat temu 

wynosiła 35-40 lat, teraz kobiety coraz częściej sięgają po zabiegi prewencyjne, zapobiegające starzeniu się skóry. 

W efekcie rosnącą grupę pacjentek rozpoczynającą przygodę z medycyną estetyczną stanowią osoby w wieku 18-

20 lat. Na takie zabiegi medycyny estetycznej decyduje się również coraz więcej kobiet po 65. roku życia. W ciągu 

ostatnich pięciu lat odnotowano 17 proc. wzrost liczby dojrzałych pacjentek, które decydują się na poprawienie 

swojej urody. 

Rynek medycyny estetycznej w Polsce jest częścią rynku prywatnej opieki zdrowotnej. Zdaniem ekspertów z firmy 

badawczej PMR rynek ten w latach 2015–2020 będzie rósł w tempie około 7 proc. średniorocznie, a jego dynamika 

będzie wzrastać   w kolejnych latach w wyniku stopniowej poprawy ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju.               

Na rozwój rynku prywatnej opieki medycznej pozytywnie wpływać będą takie czynniki, jak wzrost PKB, wzrost 

konsumpcji prywatnej i średnich miesięcznych wynagrodzeń oraz spadek bezrobocia. Oznacza to, że zacznie 

rosnąć również liczba pacjentów zainteresowanych zabiegami medycyny estetycznej. 

Poprawą własnego wyglądu zainteresowanych jest również dużo więcej mężczyzn niż w latach ubiegłych, stają się 

oni coraz liczniejszą grupą pacjentów w klinikach chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. Obecnie co piątym 

klientem jest mężczyzna. Najwięcej pacjentów zgłaszających się do gabinetów medycyny estetycznej to mężczyźni 

w wieku od 35 do 50 lat. Przeciętnie panowie wydają na zabiegi od 1 tys. zł do 2,5 tys. zł. 

W 2014 r. wartość światowego rynku medycyny estetycznej wyniosła 2,7 biliona dolarów, a według szacunków 

specjalistów do 2019 r. osiągnie zawrotną sumę aż 4 bilionów dolarów. Międzynarodowym liderem jest nadal 

rynek azjatycki, który przekroczył wartościowo rynek europejski i amerykański, stanowiąc 44 proc. globalnego 

rynku medycyny estetycznej. 

Według raportu opublikowanego przez Zion Market Research światowy rynek urządzeń wykorzystywanych               

w medycynie estetycznej wyceniony został w 2015 na kwotę 6,5 mld USD, a w roku 2021 jego wartość szacowana 

jest na 11,2 mld USD, co oznacza, że na przestrzeni 6 lat wskaźnik CAGR (CAGR to miara średniego, rocznego 

wzrostu cytowanej wielkości w danym okresie) wzrośnie o około 9,5%.4 

4 “Medical Aesthetic Devices Market: Global Industry Perspective, Comprehensive Analysis, Size, Share, Growth, Segment, 

Trends and Forecast, 2015 – 2021”, Zion Market Research, październik 2016
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4.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli 

wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 

Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte żadne postępowania upadłościowe, układowe, 

ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności 

Emitenta. 

 

4.15. Informacje 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, albo stosowną informację o braku takich 

postępowań 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte żadne postępowania przed organami 

administracji publicznej, postępowania sądowe lub arbitrażowe, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta. 

 

4.16.  Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną       

i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców 

papierów wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych 

Zgodnie z bilansami Emitenta: 

- na dzień 31 grudnia 2018 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta 

- na dzień 30 września 2019 roku, który nie był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta 

na wartość zobowiązań Spółki, składają się następujące podstawowe pozycje: 

[ tys. zł ] 31.12.2018 30.09.2019* 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6.215.690,18 8.358.219,43 

Rezerwy na zobowiązania 4.250,8 0,00 

Zobowiązania długoterminowe 105.597,64 3.432.536,80 

Zobowiązania krótkoterminowe 6.105.842,54 4.925.682,63 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,0 

   *dane finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta 

Emitent będzie dokładał należytych starań aby utrzymać zobowiązania na poziomie adekwatnym do rozmiaru 

prowadzonej działalności operacyjnej i nie zagrażającym terminowemu wywiązywaniu się z nich. 
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4.17.  Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym                

w Dokumencie Ofertowym 

W roku obrotowym 2018 nie nastąpiły żadne nietypowe zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na wyniki                         

z działalności gospodarczej Emitenta. 

4.18.  Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej                     

i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które 

powstały po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w rozdziale 5 

Po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w Rozdziale 5, czyli po 28 maja 2019 roku nie nastąpiły 

żadne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 

 

4.19. Prognoza wyników finansowych Emitenta 

Emitent nie publikował prognozy wyników finansowych. 

 

4.20. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

4.20.1.  Osoby zarządzające 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Statutu Emitenta, Zarząd składa się z jednej do trzech członków, powoływanych                              

i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej 5-letniej kadencji.  

Kadencja obecnego Zarządu upływa z dniem 05 grudnia 2021 roku, zaś mandaty jego Członków wygasają z dniem 

odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.   

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego Zarząd Emitenta jest dwuosobowy: 

4.20.1.1. Pan Mariusz Kara - Prezes Zarządu 

Imię i nazwisko:  Mariusz Kara 

wiek: 34 lata 

Zajmowane stanowisko:  Prezes Zarządu 

Termin upływu kadencji: 05 grudnia 2021 r. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Ukończone studia na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu na 

kierunku politologia. Pomysłodawca działalności gospodarczej „Cos-Medico Michał Sebastian” przekształconej 

w 2012 roku w spółkę CM International sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta), w której od początku jej 

istnienia pełnił funkcję Prezesa Zarządu. 

2016 - obecnie CM International S.A. – Prezes Zarządu 

2012 – 2016 CM International Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

2010 – 2011 Clarena Sp. z o.o. – International Export Manager 

2009 – 2010 Clarena Sp. z o.o.– Export Sales Executive 
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2009 – 2009 Urząd Gminy w Długołęce – Inspektor ds. współpracy międzynarodowej 

2008 – 2009 IST IT SYSTEMS – Specjalista ds. sprzedaży 

Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości 

Pan Mariusz Kara nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, 

które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Mariusz Kara nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy     

o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy 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 oraz o skazaniu 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz 

art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Mariusz Kara nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Mariusz Kara nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 

XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne 

równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby zarządzającej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub 

może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Mariusza Kara nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowaniach 

cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta. 

4.20.1.2. Pan Michał Sebastian - Wiceprezes Zarządu 

Imię i nazwisko:  Michał Sebastian 

wiek: 33 lata 

Zajmowane stanowisko:  Wiceprezes Zarządu 

Termin upływu kadencji: 05 grudnia 2021 r. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 2011 r. założył działalność 

gospodarczą „Cos-Medico Michał Sebastian”, która zajmowała się sprzedażą urządzeń kosmetycznych. Ze 

Spółką CM International S.A. związany od początku jej istnienia, gdzie przed objęciem funkcji Wiceprezesa 

Zarządu pracował na stanowisku dyrektora operacyjnego. 
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12.2016 – obecnie  CM International S.A. – Wiceprezes Zarządu  

01.2015 – 12.2016 CM International sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu  

09.2013 – 12.2014 CM International sp. z o.o. – Dyrektor operacyjny 

06.2011 – 10.2012 Własna działalność gospodarcza - sprzedaż urządzeń i produktów  

kosmetycznych 

11.2010 – 06.2011 Przedszkole Integracyjne nr 93 we Wrocławiu - Rehabilitant  

07.2010 – 06.2011 Gabinet rehabilitacyjny – Współzałożyciel 

Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości 

Pan Michał Sebastian nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej                                

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Michał Sebastian nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy 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 oraz o skazaniu 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz 

art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Michał Sebastian nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Michał Sebastian nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby zarządzającej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub 

może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Michała Sbastiana nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla 

działalności Emitenta. 

4.20.2.  Osoby nadzorujące 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust. 7 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 

członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję.  

Obecna wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem 05 grudnia 2019 roku, zaś mandaty jej 

Członków wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy 2019.   
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Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: 

1. Pan Tomasz Maślanka - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Pan Robert Kara - Członek Rady Nadzorczej 

3. Pani Bogumiła Kara  - Członek Rady Nadzorczej 

4. Pan Grzegorz Duszyński - Członek Rady Nadzorczej 

5. Pani Jolanta Faściszewska-Sebastian  - Członek Rady Nadzorczej 

4.20.2.1. Pan Tomasz Maślanka - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Tomasz Maślanka 

Zajmowane stanowisko:  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

wiek: 35 lat 

Termin upływu kadencji:  05 grudnia 2021 roku 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Magister ekonomii, absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Ukończył także studia na prestiżowym, anglojęzycznym kierunku Master Studies in Finance, organizowanym 

przez prof. Krzysztofa Jajugę. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali Narodowego Banku Polskiego, 

gdzie był członkiem Zespołu Rynku Nieruchomości w Departamencie Analiz Makroekonomicznych                                

i Statystycznych oraz pracując we Wrocławskim Domu Maklerskim, gdzie był odpowiedzialny za selekcję, analizę, 

wycenę i przygotowanie spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2003 roku pełni 

funkcję konsultanta w firmie Invest Lokum, dokonującej transakcji na własny rachunek na rynku nieruchomości. 

Od kwietnia 2008 roku do marca 2014 roku współwłaściciel i Partner Zarządzający spółki Certus Capital. Od 

marca 2014 do kwietnia 2015 roku Prezes Zarządu Geotrans SA. Od kwietnia 2014 roku Prezes oraz właściciel 

Certus Investment sp. z o.o. Od maja 2015 r. Prezes oraz właściciel Torro Investment sp. z o.o. Posiada Licencję 

Maklera Papierów Wartościowych nr 2136 oraz Certyfikowanego Doradcy ASO. 

Obecnie: 

▪ 3Group Sp. z o.o. – Członek Zarządu 

▪ ASF SEED FUND Sp. z o.o. S. K. A. – Członek Organu Zarządu 

▪ Xopero Software S.A.– Członek Organu Nadzoru 

▪ One Debt Partners S.A. – Prezes Zarządu, akcjonariusz 

▪ Invest – Lokum Sp. z o.o. – Członek Zarządu 

▪ CM International  S.A.–  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

▪ Geotrans S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

▪ Torro Investment sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik, 

▪ Certus Investment sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

▪ Eco Ventures sp. z o.o. - Członek Zarządu 

▪ Arkady sp. z o.o. - wspólnik. 

 

Przeszłe (zakończone): 

▪ Prime Minerals S.A. (dawniej: Certus Capital S.A.) - Prezes Zarządu, 

▪ Geotrans S.A. - Prezes Zarządu, 
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▪ 71Media.pl S.A. (dawniej: Property Partners S.A.) - Prezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej 

▪ Grupa Kocham.to - Członek Rady Nadzorczej, 

▪ ASF Seed Fund sp. z o.o. – Członek Zarządu, 

▪ E-Solution Software sp. z o.o. (dawniej: Grupa Tatuaże sp. z o.o.) – Prezes Zarządu, 

Członek Zarządu, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, udziałowiec, 

▪ Arkady sp. z o.o. – Członek Zarządu, 

▪ DPI Malachit sp. z o.o. Wilczyce sp. k. – komandytariusz, 

▪ Eco Ventures sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik. 

▪ Nasza S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 

 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości: 

Pan Tomasz Maślanka nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej                              

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Tomasz Maślanka nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy 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 oraz o skazaniu 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz 

art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Tomasz Maślanka nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika 

w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Tomasz Maślanka nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub 

może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Tomasza Maślanka nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla 

działalności Emitenta. 
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4.20.2.2.  Pan Robert Kara - Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Robert Kara 

wiek: 32 lata 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji:  05 grudnia 2019 roku 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Inżynier informatyki, absolwent Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. 

05.2016 – obecnie S&T Services Polska – Inżynier serwisu 

06.2013 – 05.2016 Talex S.A. – Inżynier serwisu/Koordynator serwisu 

03.2009 – 02.2013 Prowadzenie własnej działalności gospodarczej – naprawa sprzętu 

komputerowego 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości 

Pan Robert Kara nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, 

które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Robert Kara nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy        

o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy 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 oraz o skazaniu 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz 

art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Robert Kara nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Robert Kara nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 

XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne 

równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub 

może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Roberta Kara nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowaniach 

cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta. 
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4.20.2.3.  Pani Bogumiła Kara - Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Bogumiła Kara 

Zajmowane stanowisko:  Członek Rady Nadzorczej 

wiek: 28 lata 

Termin upływu kadencji:  05 grudnia 2019 roku 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na kierunku Biotechnologia oraz studia inżynierskie na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria produkcji o specjalności inżynieria bioproduktów. 

06.2016 – 09.2017 P.P.F Hasco Lek S.A. – Specjalista ds. zakupów centralnych  

10.2014 – 05.2016 Cos-medico sp. z o.o. – Specjalista ds. eksportu i logistyki  

06.2013 – 10.2013 Cargill Polska – Asystent w laboratorium ds. kontroli jakości  

06.2012 – 07.2012 W.W.Ż Profii Sp. z o.o. SKA – Praktykant w Dziale Jakości 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości: 

Pani Bogumiła Kara nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, 

które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pani Bogumiła Kara nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy 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 oraz o skazaniu 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz 

art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pani Bogumiła Kara nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pani Bogumiła Kara nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub 

może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pani Bogumiły Kara nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowaniach 

cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności 

Emitenta. 
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4.20.2.4.  Pan Grzegorz Duszyński - Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Grzegorz Duszyński 

Zajmowane stanowisko:  Członek Rady Nadzorczej 

wiek:  29 lat 

Termin upływu kadencji:  05 grudnia 2019 roku 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Historia doświadczenia zawodowego Pana Grzegorza Duszyńskiego skupiona jest wokół branży IT. Zaraz po 

ukończeniu studiów na Politechnice Wrocławskiej w kierunku Informatyki (2013 r.), Pan Grzegorz Duszyński 

rozpoczął pracę w firmie Bitbar na stanowisku „Web developera”. Po nieco ponad roku awansował na „Team 

Leader’a” / Architekta oprogramowania dla nowej odsłony produktu, nad którym pracował w Polsce oraz 

Finlandii. Od 2014 roku współpracuje nieprzerwanie z Emitentem oraz pełni funkcję CTO i jest odpowiedzialny 

za rozwój oprogramowania na potrzeby Spółki oraz jej produktów. 

Na przestrzeni lat sukcesywnie rozwijał zakres umiejętności, zaczynając od tworzenia stron internetowych 

o sukcesywnie rosnącym stopniu skomplikowania. Z czasem rozwinął umiejętność tworzenia oprogramowania 

dla usług w chmurze z zastosowaniem Java/Spring MVC. Kolejnym wyzwaniem było kierowanie zespołem                       

i opanowanie szeregu praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania ze szczególnym naciskiem na 

prowadzenie projektów IT. Następnym krokiem podyktowanym potrzebą było opanowanie wymaganych 

umiejętności dla tworzenia rozwiązań IOT takich jak programowanie systemów rozproszonych o podwyższonej 

tolerancji na awarie przy użyciu takich technologii jak Akka i wyrafinowanych modeli projektowania. Stworzony 

system działa nieprzerwanie od 2015 r. na potrzeby Emitenta, a za samą technologię został firmie przyznany         

w 2018 r. patent, którego Pan Grzegorz Duszyński jest współautorem. 

Od września 2017 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Grzegorz Duszyński”. 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości 

Pan Grzegorz Duszyński nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Grzegorz Duszyński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy 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 oraz o skazaniu 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz 

art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Grzegorz Duszyński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika 

w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  
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Pan Grzegorz Duszyński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub 

może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Grzegorza Duszyńskiego nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla 

działalności Emitenta. 

4.20.2.5.  Pani Jolanta Faściszewska-Sebastian - Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Jolanta Faściszewska-Sebastian 

Zajmowane stanowisko:  Członek Rady Nadzorczej 

wiek: 31 lat 

Termin upływu kadencji:  05 grudnia 2019 roku 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Ukończyła filologię germańską na Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. 

04.2016 – obecnie Kancelaria Prawna LEXUS M. Bobolewski i Spółka Sp. k. – kierownik działu 

windykacji bezpośredniej 

06.2015 – 04.2016 Kancelaria Prawa Gospodarczego Koksztys – specjalista ds. 

windykacji terenowej  

06.2014 – 06.2015 Kancelaria Prawa Gospodarczego Koksztys – negocjator ds. z 

wysokimi saldami  

04.2012 – 06.2014 Kancelaria Prawa Gospodarczego Koksztys – negocjator (windykacja) 

04.2009 – 08.2011 Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o. - negocjator 

(windykacja)  

03.2008 – 04.2009 CTM Teleperfomance Polska Sp. z o.o. - negocjator 

(sprzedaż) 

Jolanta Faściszewska-Sebastian Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób 

nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości 

Pani Jolanta Faściszewska-Sebastian nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub 

zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pani Jolanta Faściszewska-Sebastian nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 
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Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy 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 oraz o skazaniu 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz 

art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pani Jolanta Faściszewska-Sebastian nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pani Jolanta Faściszewska-Sebastian nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone           

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych.        

Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub 

może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pani Jolanty Faściszewskiej-Sebastian nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla 

działalności Emitenta. 

 

4.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego struktura akcjonariatu Spółki jest następująca:  

 
Akcjonariusz 

Seria 
akcji 

Liczba 
akcji 

 
Liczba głosów 

Udział 
w kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej 

liczbie głosów 

Mariusz Kara A 660.000 1.320.000 54,86% 65,90% 

Michał Sebastian A 52.000 104.000 4,32% 5,19% 

Weremczuk Holding  

sp. z o.o. 

B 140.000 140.000 11,64% 6,99% 

Certus Investment  

sp. z o.o. 

B 150.000 150.000 12,47% 7,49% 

Pozostali A, B, C 201.000 289.000 16,71% 14,43% 

Suma A, B, C 1.203.000 2.003.000 100,00% 100,00% 
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Struktura akcjonariatu Spółki po uwzględnieniu emisji akcji serii D:  

 
Akcjonariusz 

Seria 
akcji 

Liczba 
akcji 

 
Liczba głosów 

Udział 
w kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej 

liczbie głosów 

Mariusz Kara A 660.000 1.320.000 50,46% 62,62% 

Michał Sebastian A 52.000 104.000 3,98% 4,93% 

Weremczuk Holding  

sp. z o.o. 

B 140.000 140.000 10,70% 6,64% 

Certus Investment  

sp. z o.o. 

B 150.000 150.000 11,47% 7,12% 

Pozostali A, B, C 201.000 289.000 15,37% 13,71% 

Nowi Akcjonariusze  D 105.000 105.000 8,03% 4,98% 

Suma A, B, C 1.308.000 2.108.000 100,00% 100,00% 

 

5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Sprawozdania finansowa Emitenta   

Sprawozdania finansowe dostępne są na stronie internetowej Emitenta w zakładce relacje inwestorskie: http://cos-

medico.eu/pl/investor-relations/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cos-medico.eu/pl/investor-relations/
http://cos-medico.eu/pl/investor-relations/
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6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 6.1   Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 
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Załącznik 6.2 Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta  
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Załącznik 6.3 Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Akcje, Akcje Serii D 
Do 105.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii D Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda 
wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 22 listopada 2019 roku. Akcje Serii D są 
przedmiotem Oferty Publicznej na podstawie Dokumentu Ofertowego. 

Alternatywny 
System Obrotu,  
ASO,  
NewConnect 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect. 

Aneks do Dokumentu 
Ofertowego 

lub Aneks 

Informacja o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Dokumentu Ofertowego lub o 
znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii D, zaistniałych w okresie od 
udostępnienia Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął 
wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu Ofertowego, 
udostępniana do publicznej wiadomości - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od 
wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji w sposób, w jaki został opublikowany Dokument 
Ofertowy. 

Cena Emisyjna 
Cena po jakiej nastąpi objęcie Akcji Serii D w Ofercie Publicznej wynosi 40,50 zł (czterdzieści złotych 
50/100) 

Emitent, 

lub Spółka, 

lub CM International 

CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Miłoszyckiej 19, 51-502 Wrocław, wpisana 05 
grudnia 2016 roku do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000648450 z kapitałem zakładowym 120.300,00 zł, opłaconym w całości.  

Formularz zapisu Formularz zapisu na Akcje 

Giełda, GPW  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Inwestor Osoba składająca Zapis na Akcje Serii D  

k.s.h. 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r. poz. 
1030 z późn. zm.) 

KDPW, Depozyt, 
Krajowy Depozyt 

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

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Komunikat Aktualizujący Informacja powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu 
Ofertowego lub Aneksów w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji papierów wartościowych. 
Komunikat Aktualizujący udostępnia się do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został 
udostępniony Dokument Ofertowy. 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Dokument Ofertowy 
lub Dokument 

Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii D 

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Oferta Publiczna 
Oferta publiczna - w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie - Akcji Serii D dokonywana przez Emitenta 
na podstawie Dokumentu Ofertowego. 

Oferujący 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Waryńskiego 3A, 00-645 
Warszawa, o kapitale zakładowym 2.246.691,00 zł, w pełni opłaconym, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warsawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065126. 

Organizator ASO 
lub Organizator 
Alternatywnego Systemu 
Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

pcc Podatek od czynności cywilnoprawnych 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 



Dokument Ofertowy CM International S.A.     

 

 S t r o n a  92 | 97 

 

PLN, zł  złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

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

Rada Nadzorcza,  
RN 

Rada Nadzorcza CM International S.A. 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 z dnia  
1 marca 2007 r. (z późn. zm.) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

USD Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Ustawa o Obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 
poz. 94 z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji  

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 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 
2013 r. poz. 1382) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  
poz. 330, z późn. zm.) 

Ustawa pdof 
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012  
poz. 361 z późn. zm.) 

Ustawa pdop 
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  
poz. 851 z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ Walne Zgromadzenie 

Zarząd Zarząd Emitenta 

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
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Załącznik 6.4   Formularze Zapisów na Akcje Serii D 

Formularz nr 1  

Formularz zapisu na Akcje Serii D CM International S.A. w Ofercie Publicznej 

[formularz dla osób fizycznych] 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii D CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), oferowane w 

drodze Oferty Publicznej przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Oferujący”), na warunkach 

określonych w Dokumencie Ofertowym opublikowanym 25 listopada 2019 roku na stronach internetowych Emitenta: 

www.cmisa.eu i Oferującego: www.pcdm.pl („Dokument”) oraz w niniejszym Formularzu zapisu. Akcje Serii D są akcjami 

zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcji Serii D w liczbie nie większej niż wskazana 

w niniejszym Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie. 

1. Inwestor: 

a) Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . . . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . .  

e)  Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

f) Dane kontaktowe*:  numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres mailowy : . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Cena Emisyjna: 40 zł 50 gr 

3. Liczba Akcji Serii D objętych zapisem (minimalny zapis: 50 akcji): . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Kwota wpłaty na akcje: . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5. Forma wpłaty: przelew na rachunek Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. 

 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 (PKO Bank Polski S.A.) 

6. Rachunek, na który ma zostać dokonany zwrot środków: nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

prowadzony przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Uwaga:  

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej 

części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie 

konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. 

Oświadczenie osoby składającej zapis: 

• Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Dokumentu Ofertowego, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że akceptuję 

warunki Oferty Publicznej Akcji Serii D. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu CM International S.A. 

• Zgadzam się zarówno na przydzielenie mi Akcji Serii D jak i ich nieprzydzielenie, przy czym nieprzydzielenie Akcji Serii D lub przydzielenie 

ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału Akcji Serii D opisanych w Dokumencie 

Ofertowym.  

• Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Emitenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Oferty Publicznej. 

• Oświadczam również, że dane osobowe w Formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie a także, że zapoznałem/am się z zasadami 

przetwarzania danych osobowych wskazanymi u dołu niniejszego formularza.  

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Data i podpis składającego Zapis  Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 

http://www.cmisa.eu/
http://www.pcdm.pl/
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Dyspozycja Deponowania Akcji* 

 proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

prowadzonym w domu maklerskim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii D CM International S.A. 

 nie posiadam rachunku papierów wartościowych 

*opcjonalnie 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CM International S.A. jest Administratorem Państwa 

danych osobowych. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania 

umowy, związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji Serii D (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w 

szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii D (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia 

danych; 5) Prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane i 

przetwarzane przez Oferującego i inne podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii D, 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach zostaną zapisane Akcje Serii D 

oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych informacji. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe 

przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji 

ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora. 

 

 

 

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data i podpis składającego Dyspozycję Data, pieczęć i podpis przyjmującego Dyspozycję 
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Formularz nr 2  
 

Formularz zapisu na Akcje Serii D CM International S.A. w Ofercie Publicznej 

[formularz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej] 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii D CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), oferowane w 

drodze Oferty Publicznej przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Oferujący”), na warunkach 

określonych w Dokumencie Ofertowym opublikowanym 25 listopada 2019 roku na stronach internetowych Emitenta: 

www.cmisa.eu i Oferującego: www.pcdm.pl („Dokument”) oraz w niniejszym Formularzu zapisu. Akcje Serii D są akcjami 

zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcji Serii D w liczbie nie większej niż wskazana 

w niniejszym Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie. 

1. Inwestor: 

a) Nazwa (firma) i siedziba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Adres: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i lokalu : . . . . . . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Numery identyfikacyjne: KRS: . . . . . . . . . . . , REGON . . . . . . . . . . . . . , inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e)  Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

2.  Osoba fizyczna działająca w imieniu Inwestora: 

a) Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . . . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) Dane kontaktowe:  numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres mailowy : . . . . . . . . . . . . . . 

3.  Osoba fizyczna działająca w imieniu Inwestora: 

a) Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . . . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) Dane kontaktowe:  numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres mailowy :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Cena Emisyjna: 40 zł 50 gr 

5. Liczba Akcji Serii D objętych zapisem(minimalny zapis: 50 akcji): . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Kwota wpłaty na akcje: . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  

7. Forma wpłaty: przelew na rachunek Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. 

 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 (PKO Bank Polski S.A.) 

8. Rachunek, na który ma zostać dokonany zwrot środków: nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

prowadzony przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

http://www.cmisa.eu/
http://www.pcdm.pl/
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Uwaga:  

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej 

części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie 

konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. 

Oświadczenie osób składających zapis: 

• Działając w imieniu Inwestora niniejszym oświadczam(y), że zapoznałam(łem, liśmy) się z treścią Dokumentu, że treść ta jest dla mnie 

(nas) zrozumiała oraz że akceptuję(emy) warunki Oferty Publicznej Akcji Serii D. Równocześnie oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na 

brzmienie Statutu CM International S.A. 

• Działając w imieniu Inwestora zgadzam(y) się zarówno na przydzielenie Inwestorowi Akcji Serii D jak i ich nieprzydzielenie, przy czym 

nieprzydzielenie Akcji Serii D lub przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad 

przydziału akcji opisanych w Dokumencie Ofertowym.  

• Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych przez Emitenta w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia Oferty Publicznej .  

• Oświadczam(y) również, że dane osobowe w Formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie a także, że 

zapoznałem/zapoznałam/zapoznaliśmy się z zasadami przetwarzania danych osobowych wskazanymi u dołu niniejszego formularza. 

 

 

 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

            Data i podpis(y) składającego(ych) Zapis                                                                    Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 

 

Dyspozycja Deponowania Akcji* 

 proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

prowadzonym w domu maklerskim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii D CM International S.A. 

 nie posiadam rachunku papierów wartościowych 

*opcjonalnie 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że CM International S.A. jest Administratorem Państwa 

danych osobowych. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania 

umowy, związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji Serii D (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w 

szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii D (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia 

danych; 5) Prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane i 

przetwarzane przez Oferującego i inne podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii D, 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach zostaną zapisane Akcje Serii D 

oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych informacji. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe 

przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji 

ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora. 
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Załącznik 6.5 Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących Zapisy na Akcje Serii D 

Punkt Obsługi Klientów Oferującego 

Lp.  Miejscowość  Adres 

Punkt Obsługi Klientów Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A.: 

1 Warszawa ul. Waryńskiego 3A 

2 Warszawa – Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Emilii Plater 53 

3 Warszawa - Agent Firmy Inwestycyjnej  ul. Twarda 18 (XI piętro) 

4 Wrocław - Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Kurkowa 8 

5 Wrocław - Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Walońska 7/66  

6 Poznań – Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Bóżnicza 1/6 

 

 

 

 


