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Wstęp  

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone na potrzeby oferty publicznej w Polsce do 

16 000 000 (słownie: szesnastu milionów) akcji zwykłych nowej emisji nie posiadających wartości 

nominalnej w celu pozyskania środków pieniężnych w wysokości poniżej kwoty 2,5 mln EUR. Wpływy, 

które Emitent spodziewa się pozyskać w związku z Ofertą, wraz z wpływami, które Emitent spodziewał 

się pozyskać z tytułu innych takich ofert publicznych takich papierów wartościowych 

przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na terytorium UE, nie mogą osiągnąć kwoty 2,5 mln 

EUR (obliczonej na podstawie ceny emisyjnej z dnia kalkulacji tej ceny).  

Oferta jest prowadzona także poza terytorium Polski. W związku z tym, ostateczna liczba Nowych Akcji 

przydzielona Uprawnionym Akcjonariuszom w Polsce może być znacząco niższa niż maksymalna liczba 

Nowych Akcji będąca przedmiotem Oferty i będzie uzależniona od liczby Nowych Akcji pokrytych 

zapisami w Polsce i liczby Nowych Akcji pokrytych zapisami w innych krajach, gdzie Oferta jest 

prowadzona.  

Celem niniejszego Memorandum Informacyjnego jest umożliwienie inwestorom w Polsce dokonania 

rzetelnej oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej Emitenta. 

Decyzje podjęte przez zainteresowane strony w celu objęcia Nowych Akcji zgodnie z Ofertą winny być 

poprzedzone staranną analizą oraz, w razie potrzeby, zasięgnięciem opinii doradców i specjalistów 

finansowych. 

Niniejsze Memorandum Informacyjne jest chronione prawem autorskim, a jego wykorzystanie                    

i kopiowanie w celach innych niż związane z emisją Nowych Akcji w ramach Oferty jest zabronione, 

chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.  

Wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty dotyczące emisji Nowych Akcji, w tym niniejsze 

Memorandum Informacyjne, są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem 

www.pdz.com.au oraz na stronie internetowej PCDM pod adresem www.pcdm.pl. 

Wszelkie pozostałe istotne dokumenty związane z Ofertą, w szczególności dokumenty korporacyjne, 

są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.pdz.com.au 

Emitent publikuje wszelkie ogłoszenia wymagane przepisami prawa na swojej stronie internetowej 

pod adresem www.pdz.com.au lub na stronie www.asx.com.au  

Sprawozdania finansowe, w tym opinie biegłego rewidenta, są publicznie dostępne do wglądu na 

stronie internetowej Emitenta pod adresem www.pdz.com.au.  

Protokoły z walnych zgromadzeń Emitenta są dostępne do wglądu w siedzibie Emitenta. 

1. Nazwa (firma) i siedziba Emitenta 

Emitent: Prairie Mining Limited 

Centrala: Unit 3C, 38 Jermyn Street, Londyn, SW1Y 6DN, Wielka Brytania 

Siedziba: Level 9, 28 the Esplanade, Perth WA 6000, Australia 

2. Nazwa (firma) i siedziba oferującego 

Nie dotyczy - nie występuje oferujący w rozumieniu art. 2 lit. i) Rozporządzenia 2017/1129. 

 

http://www.pdz.com.au/
http://www.pcdm.pl/
http://www.pdz.com.au/
http://www.pdz.com.au/
http://www.asx.com.au/
http://www.pdz.com.au/
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3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone na potrzeby oferty publicznej w Polsce do 

16 000 000 (słownie: szesnastu milionów) akcji zwykłych nowej emisji nie posiadających wartości 

nominalnej w celu pozyskania środków pieniężnych w wysokości poniżej kwoty 2,5 mln EUR. Wpływy, 

które Emitent spodziewa się pozyskać w związku z Ofertą, wraz z wpływami, które Emitent spodziewał 

się pozyskać z tytułu innych takich ofert publicznych takich papierów wartościowych 

przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na terytorium UE, nie mogą osiągnąć kwoty 2,5 mln 

EUR (obliczonej na podstawie ceny emisyjnej z dnia kalkulacji tej ceny).  

Oferta jest prowadzona także poza terytorium Polski. W związku z tym, ostateczna liczba Nowych Akcji 

przydzielona Uprawnionym Akcjonariuszom w Polsce może być znacząco niższa niż maksymalna liczba 

Nowych Akcji będąca przedmiotem Oferty i będzie uzależniona od liczby Nowych Akcji pokrytych 

zapisami w Polsce i liczby Nowych Akcji pokrytych zapisami w innych krajach, gdzie Oferta jest 

prowadzona.  

4. Nazwa (firma), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze 

wskazaniem zabezpieczenia 

Nie dotyczy - emisja Nowych Akcji nie jest gwarantowana ani zabezpieczona. W Ofercie nie uczestniczy 

żaden podmiot gwarantujący albo udzielający zabezpieczenia w związku z emisją Nowych Akcji. 

5. Cena emisyjna (sprzedaży) albo informacja, w jaki sposób jest ustalana oraz tryb termin jej 

podania do publicznej wiadomości 

Cena emisyjna za jedną akcję wynosi: 0,69 PLN (zero złotych 69/100) („Cena Emisyjna”) 

6. Warunki i zasady Oferty 

Nowe Akcje oferowane są w Polsce wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi                    

w niniejszym Memorandum Informacyjnym. Niniejsze Memorandum Informacyjne jest jedynym 

prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Nowych Akcjach, Ofercie i Emitencie w 

Polsce. 

7. Określenie podstawy prawnej Oferty prowadzonej na podstawie niniejszego Memorandum 

Informacyjnego 

Podstawę prawną Oferty przeprowadzanej na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego 

stanowi art. 37b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. 

Niniejsze Memorandum Informacyjne nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 

Finansowego.  

Utrzymanie publicznego statusu Oferty wymaga, by niniejsze Memorandum Informacyjne zostało 

udostępnione nie później niż w dniu rozpoczęcia zapisów na akcje. 

8. Nazwa (firma) i siedziba firmy inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie i gwarantów emisji 

Firma pośrednicząca w Ofercie:   Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (PCDM) 

Siedziba:    ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa  

Numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000065126  

Numer identyfikacji podatkowej (NIP):  525-21-99-110 
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Emisja Nowych Akcji nie jest gwarantowana, w związku z czym w Ofercie nie uczestniczy żaden 

gwarant. 

9. Data ważności niniejszego Memorandum Informacyjnego 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zachowuje ważność do dnia przydziału Nowych Akcji lub dnia 

upublicznienia informacji o odstąpieniu od Oferty, przy czym w żadnym przypadku okres ten nie będzie 

dłuższy niż dwanaście miesięcy od dnia udostępnienia niniejszego Memorandum Informacyjnego.  

Informacje zawarte w niniejszym Memorandum Informacyjnym odzwierciedlają stan faktyczny na 

dzień 27 lipca 2020 r. 

10. Tryb, w jakim informacje o każdej zmianie niniejszego Memorandum Informacyjnego będą 

podawane do publicznej wiadomości w okresie jego ważności 

Nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych 

w niniejszym Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę Nowych Akcji i które 

wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem niniejszego Memorandum 

Informacyjnego a Datą Zamknięcia, zostaną przez Emitenta wskazane, bez zbędnej zwłoki,                            

w suplemencie do niniejszego Memorandum Informacyjnego.  

Informację powodującą zmianę treści niniejszego Memorandum Informacyjnego lub suplementów do 

Memorandum Informacyjnego, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji Nowych Akcji, 

niewymagającą udostępnienia suplementu do niniejszego Memorandum Informacyjnego, Emitent 

udostępni do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 

ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej. 

Wszelkie zmiany treści niniejszego Memorandum Informacyjnego, w tym jakikolwiek suplement do 

niniejszego Memorandum Informacyjnego lub jakikolwiek komunikat aktualizujący, będą ogłaszane 

na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.pdz.com.au lub na stronie internetowej PCDM 

www.pcdm.pl. 

  

http://www.pdz.com.au/
http://www.pcdm.pl/
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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE NABYCIA AKCJI W 2020 R.   

Emitent ma przyjemność zaoferować Uprawnionym Akcjonariuszom możliwość udziału w programie 

nabycia akcji Emitenta (Oferta). W ramach Oferty, Uprawnieni Akcjonariusze w Polsce będą mieli 

możliwość złożenia zapisu na Nowe Akcje o wartości do 82 800,00 PLN, czyli 120 000 Nowych Akcji po 

Cenie Emisyjnej w wysokości 0,69 PLN (zero złotych 69/100) za każdą Nową Akcję bez ponoszenia 

kosztów pośrednictwa ani innych kosztów transakcyjnych. 

Poprzez emisję Nowych Akcji Emitent zamierza pozyskać środki pieniężne w wysokości poniżej kwoty 

2,5 mln EUR. Jeżeli całkowity popyt na Ofertę osiągnie lub przekroczy kwotę 2,5 mln EUR (tj. jeśli łączne 

zapisy opiewać będą na większą liczbę Nowych Akcji niż pozostająca do objęcia w ramach Oferty), 

wówczas Dyrektorzy, działając według własnego uznania, dokonają redukcji złożonych zapisów na 

Nowe Akcje w zakresie i w sposób, jaki uznają za stosowny, przy czym intencją Emitenta jest aby 

przydział Nowych Akcji został dokonany zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. 

Udział w Ofercie jest dobrowolny.  

Udział w Ofercie i ważne daty z nią związane 

Oferta przeprowadzana na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego jest skierowana 

wyłącznie do Uprawnionych Akcjonariuszy (w tym Depozytariuszy), tj. osób będących 

zarejestrowanymi posiadaczami Akcji Zwykłych na koniec dnia 20 lipca 2020 r. (Dzień Ustalenia Praw), 

lecz niebędącymi rezydentami ani nieposiadającymi siedziby w USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w 

której Oferta Nowych Akcji byłaby niezgodna z prawem, oraz spełniającymi pewne pozostałe warunki 

określone w niniejszym Memorandum Informacyjnym (Uprawnieni Akcjonariusze).  

Otwarcie Oferty w Polsce nastąpi w dniu 28 lipca 2020 r., a jej zamknięcie nastąpi o godzinie 12.00 

(czasu obowiązującego w Warszawie) w dniu 12 sierpnia 2020 r. 

Emitent nie przyjmie możliwości składania zapisów na Nowe Akcje po ww. terminie. Niemniej jednak, 

Dyrektorzy zastrzegają sobie prawo, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o spółkach z 2001 r.                           

i Regulaminu Notowań ASX, do zmiany daty zamknięcia Oferty bez uprzedniego powiadomienia, w 

tym do przedterminowego zamknięcia Oferty. Jednocześnie, przyjęcie wcześniejszej daty zamknięcia 

Oferty może wynikać z decyzji KDPW i/lub decyzji odpowiednich firm inwestycyjnych przyjmujących 

zapisy od Uprawnionych Akcjonariuszy, na co Emitent nie ma wpływu. W związku z powyższym, 

Dyrektorzy zachęcają wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy (w tym Depozytariuszy), zamierzających 

wziąć udział w Ofercie, do złożenia zapisu oraz dokonania przelewu Środków Pieniężnych na Pokrycie 

Zapisu w możliwie jak najszybszym terminie. W przypadku zmiany daty zamknięcia Oferty, kolejne 

terminy będą również mogły ulec odpowiednim zmianom.  

Z zastrzeżeniem spełnienia warunku określonego w Punkcie 10.12 Regulaminu Notowań ASX (Wyjątek 

nr 4) w dniu emisji Nowych Akcji, Dyrektorzy będący Uprawnionymi Akcjonariuszami będą mogli 

uczestniczyć w Ofercie (bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Akcjonariuszy) na tych samych 

warunkach co wszyscy pozostali Uprawnieni Akcjonariusze. Dyrektorzy mogą złożyć wniosek o zapis 

na maksymalną liczbę Nowych Akcji przewidzianą w niniejszym Memorandum Informacyjnym.  
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Oferta 

W ramach Oferty Uprawnieni Akcjonariusze będą mieli możliwość nabycia pakietu Nowych Akcji 

Emitenta. Akcjonariusze mogą składać zapisy na Nowe Akcje w następujących pakietach: 

 
Liczba Akcji Kwota Zapisu 

(PLN) 

Pakiet A 120 000  82 800  

Pakiet B 100 000  69 000  

Pakiet C 80 000  55 200  

Pakiet D 60 000  41 400  

Pakiet E 40 000  27 600  

Pakiet F 20 000  13 800  

Pakiet G 8 000  5 520  

Żadne Nowe Akcje emitowane przez Emitenta nie będą akcjami ułamkowymi. Uprawnieni 

Akcjonariusze składający zapisy na Nowe Akcje muszą dokonać wpłaty wszystkich Środków 

Pieniężnych na Pokrycie Zapisu w walucie PLN.  

Emitent zastrzega sobie prawo do przydziału mniejszej liczby Nowych Akcji niż liczba wynikająca               

z zapisu złożonego przez Uprawnionego Akcjonariusza w ramach Oferty, a nawet do niedokonania 

przydziału żadnych Nowych Akcji, a także do objęcia złożonych zapisów redukcją w sposób, jaki 

Dyrektorzy uznają za stosowny. Przy czym, intencją Emitenta jest aby przydział Nowych Akcji został 

dokonany zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. Wszelkie ustalenia dokonane przez 

Dyrektorów w odniesieniu do ograniczenia lub odmowy realizacji danego zapisu będą ostateczne.                  

W przypadku dokonania redukcji lub odmowy realizacji zapisu przez Emitenta, Emitent zwróci 

ewentualną nadwyżkę Środków Pieniężnych na Pokrycie Zapisu odpowiednim Uprawnionym 

Akcjonariuszom w całości (bez odsetek).  

Ponadto, Oferta jest prowadzona także poza terytorium Polski. W związku z tym, ostateczna liczba 

Nowych Akcji przydzielona Uprawnionym Akcjonariuszom w Polsce może być znacząco niższa niż 

maksymalna liczba Nowych Akcji będąca przedmiotem Oferty i będzie uzależniona od liczby Nowych 

Akcji pokrytych zapisami w Polsce i liczby Nowych Akcji pokrytych zapisami w innych krajach, gdzie 

Oferta jest prowadzona.  

Oferta nie jest gwarantowana. 

Ustalenie ceny 

Cena Emisyjna każdej Nowej Akcji wynosi 0,69 PLN (zero złotych 69/100).  

Cena rynkowa Nowych Akcji może się zwiększyć lub zmniejszyć pomiędzy dniem sporządzenia 

niniejszego Memorandum Informacyjnego a dniem dokonania emisji Nowych Akcji przez Emitenta w 

ramach Oferty. Oznacza to, że cena, po której Emitent dokona emisji Nowych Akcji, może być wyższa 

lub niższa od rynkowej ceny Nowych Akcji z dnia sporządzenia niniejszego Memorandum 

Informacyjnego. Ponadto, Cena Emisyjna może być wyższa od kursu Nowych Akcji, który ukształtuje 

się na rynku w dniu emisji Nowych Akcji przez Emitenta w ramach Oferty. Przed podjęciem decyzji              

o skorzystaniu z Oferty zalecamy zasięgnięcie porady u odpowiednio wykwalifikowanego doradcy.  
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Rozdział 1 Czynniki Ryzyka 

Nowe Akcje oferowane na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego uważa się za 

spekulacyjne. Dyrektorzy usilnie zalecają, żeby przed podjęciem decyzji o złożeniu zapisów na Nowe 

Akcje w ramach Oferty, Uprawnieni Akcjonariusze zapoznali się z treścią Memorandum 

Informacyjnego i skonsultowali tę decyzję z własnymi profesjonalnymi doradcami. Ponadto, 

Uprawnieni Akcjonariusze powinni mieć świadomość ryzyk związanych z inwestycją w spółkę 

Emitenta. Ryzyka te obejmują ryzyka natury ogólnej oraz ryzyka związane bezpośrednio z działalnością 

Emitenta. W związku z charakterem jego działalności, ryzyka te w dużym stopniu pozostają poza 

kontrolą Emitenta i jej Dyrektorów. 

Przedstawione poniżej podsumowanie czynników ryzyka nie stanowi wyczerpującego opisu 

wszystkich ryzyk, na które narażony jest Emitent lub Uprawnieni Akcjonariusze. Czynniki te, zarówno 

te opisane poniżej, jak i inne, mogą mieć w przyszłości istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta 

oraz wartość Nowych Akcji oferowanych na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego. 

Nowym Akcjom oferowanym na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego nie towarzyszy 

jakakolwiek gwarancja wypłaty dywidendy, rentowności kapitału lub ich przyszłej wartości rynkowej. 

1. Ryzyka związane ze specyfiką Emitenta 

Ryzyko arbitrażu 

W każdej gałęzi przemysłu, w tym w górnictwie, dochodzi do powstania roszczeń prawnych. Obrona 

przed takimi roszczeniami oraz ich zaspokajanie wiąże się z dużymi kosztami. W lutym 2019 r. Emitent 

wystosował formalne powiadomienie do polskiego rządu o istnieniu sporu inwestycyjnego pomiędzy 

Emitentem a rządem w związku z pewnymi działaniami podjętymi przez Rzeczpospolitą Polską, które 

stanowią naruszenie postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Umowy między Rzecząpospolitą 

Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Emitent zamierza usilnie 

bronić swojego stanowiska i podejmować będzie właściwe działania w celu wyegzekwowania swoich 

praw w odniesieniu do projektów Dębieńsko i Jan Karski, w tym roszczeń wobec Polski na mocy 

mających zastosowanie traktatów międzynarodowych. W czerwcu 2020 r. Emitent zawarł Umowę              

o Finansowaniu Postępowania Prawnego (Litigation Funding Agreement; LFA), przewidującą 

udzielenie kredytu w wysokości 12,3 mln USD na sfinansowanie międzynarodowego arbitrażu 

przeciwko polskiemu rządowi, zgodnie z opisem powyżej. Biorąc pod uwagę brak jakiegokolwiek 

znaczącego zaangażowania polskiego rządu w tej sprawie, Emitent poczynił przygotowania do 

zgłoszenia swych roszczeń do arbitrażu w najbliższych tygodniach. Postępowania prawne z natury 

rzeczy obarczone są niepewnością. W związku z tym nie ma pewności, że Emitent uzyska korzystne 

rozstrzygnięcie w zakresie swych roszczeń (po ich zgłoszeniu do arbitrażu). Nie można również 

przewidzieć wielkości ewentualnego odszkodowania - jeżeli zostanie ono przyznane, ani też czasu,                

w jakim postępowanie zostanie rozstrzygnięte. Istnieje ryzyko, że koszty obrony prawnej                                      

i zaspokojenia roszczeń przekroczą początkowe kwoty przewidziane na ten cel przez Emitenta, co 

może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Emitenta oraz jego sytuację finansową.  

Poleganie na kluczowych pracownikach 

Emitent polega na niewielkiej grupie kluczowych pracowników i konsultantów. Utrata jednej lub 

więcej z tych osób bardzo istotnych dla działalności Emitenta może mieć na nią niekorzystny wpływ, 

w tym na wynik postępowania arbitrażowego.  

Biorąc pod uwagę, że Emitent jest podmiotem względnie małym w porównaniu z innymi podmiotami 

w branży, może on napotkać szczególne trudności w pozyskaniu i utrzymaniu osób posiadających 
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odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Niepowodzenie w tej dziedzinie może mieć istotny 

niekorzystny wpływ na zdolność Emitenta do zarządzania działalnością i postępowaniem 

arbitrażowym. 

Działalność Emitenta narażona jest na ryzyka środowiskowe 

Działalność operacyjna i inne działania Emitenta, w tym projekt Dębieńsko, podlegają przepisom                   

w zakresie ochrony środowiska. Tak, jak w przypadku dowolnego przedsięwzięcia wydobywczego lub 

poszukiwawczego, działania Emitenta będą miały wpływ na środowisko, w tym może on skutkować 

ewentualnym wymogom naprawy wszelkich szkód lub zniszczeń w terenie.  

Istniejące i ewentualne przyszłe ustawodawstwo, przepisy prawne i działania w zakresie ochrony 

środowiska prowadzić mogą do dodatkowych kosztów, nakładów inwestycyjnych oraz ograniczeń, 

których zakresu obecnie nie można przewidzieć, a które mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na 

działalność, sytuację finansową oraz wyniki operacyjne Emitenta. 

Wahania kursów wymiany walut mogą mieć negatywny wpływ na Emitenta 

Koszty obecnych i planowanych działań Emitenta denominowane są przede wszystkim w GBP i/lub 

EUR. Zdolność Emitenta do ich finansowania podlegać może negatywnemu wpływowi utrzymującego 

się spadku kursu AUD względem tych walut. Emitent obecnie nie zawiera transakcji zabezpieczających 

lub na instrumentach pochodnych w celu zarządzania ryzykiem walutowym. Polityka ta będzie 

przedmiotem okresowych przeglądów w razie zmian w działalności operacyjnej Emitenta. 

Nowe projekty i akwizycje 

Istnieje prawdopodobieństwo, że Emitent będzie aktywnie poszukiwać i oceniać nowe możliwości 

biznesowe w sektorze surowców naturalnych, zwłaszcza w sektorze węglowym. Te nowe 

przedsięwzięcia biznesowe mogą przyjmować formę bezpośredniego przejęcia projektu, utworzenia 

wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), zakupu części koncesji wydobywczych (farm-in), uzyskania 

koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin lub bezpośredniego udziału 

kapitałowego.  

Nabywanie przedsięwzięć (ukończonych lub nie) wymagać może zapłaty pewnych kwot (jako 

zabezpieczenia i/lub opłaty za wyłączność) po przeprowadzeniu badania due diligence tylko                       

w ograniczonym zakresie i przed zakończeniem kompleksowego badania due diligence. Nie ma 

gwarancji, że jakiekolwiek proponowane przejęcie zostanie sfinalizowane lub przyniesie pozytywne 

rezultaty. Jeżeli proponowane przejęcie nie zostanie zakończone, kwoty już zapłacone tytułem zaliczki 

mogą zostać utracone, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na Emitenta.  

Jeżeli natomiast przejęcie zostanie sfinalizowane, Dyrektorzy będą musieli dokonać na tym etapie 

ponownej oceny finansowania przyznanego na potrzeby innych bieżących i nowych projektów, co 

może sprawić, że Emitent dokona redystrybucji takiego finansowania i/lub przystąpi do pozyskania 

dodatkowego kapitału (jeżeli będzie taka możliwość). Ponadto, bez względu na to, czy dane przejęcie 

zostanie zrealizowane po zakończeniu badania due diligence, nadal istnieć będą typowe ryzyka 

związane z nowym projektami/działaniami biznesowymi.  

Potencjalnie każdy nowy projekt lub przejęcie innego podmiotu może zmienić profil ryzyka Emitenta, 

zwłaszcza jeżeli dany nowy projekt zlokalizowany jest w innej jurysdykcji, dotyczy nowego surowca 

i/lub zmienia potrzeby Emitenta w zakresie kapitału/finansowania. Jeżeli Emitent wystąpi z propozycją 

lub sfinalizuje przejęcie nowego projektu albo działania biznesowego, inwestorzy powinni dokonać 

ponownej oceny ich inwestycji w Emitenta w świetle takiego nowego projektu/działania. 
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Ponadto, w przypadku realizacji przez Emitenta nowej inwestycji lub przejęcia, ASX może uznać, że 

przejęcie to wymaga od Emitenta uzyskania zgody Akcjonariuszy oraz spełnienia wymogów 

dopuszczenia do obrotu określonych w rozdziałach 1 i 2 Regulaminu Notowań ASX, tak jakby Emitent 

dopiero debiutował na giełdzie. Koszty związane z ponownym spełnieniem warunków dopuszczenia 

do obrotu mogą być znaczne. Emitent może zostać zobowiązany do poniesienia tych kosztów 

niezależnie od kontekstu dopuszczenia do obrotu, jeżeli podejmie starania o pozyskanie nowego 

projektu, który zostanie uznany za skutkujący istotną zmianą charakteru lub skali prowadzonej przez 

Emitenta działalności. 

Dodatkowe wymagania w zakresie finansowania 

Potrzeby Emitenta w zakresie finansowania uzależnione są od wielu czynników, w tym jego zdolności 

do generowania przychodów z projektów (jeżeli takie realizuje), toku postępowania arbitrażowego                 

i jego wyniku, programów przyszłych poszukiwań i prac (jeżeli istnieją) oraz nabywania nowych 

projektów. Ponadto, Emitent wymagać może dodatkowego finansowania na potrzeby przyszłej 

działalności operacyjnej względem istniejących rezerw środków pieniężnych oraz przychodów                        

z Oferty. 

Dodatkowe finansowanie kapitałowe, jeżeli będzie dostępne, może rozwadniać udziały obecnych 

Akcjonariuszy, w tym przy cenach rynkowych niższych niż obecne. Finansowanie dłużne, jeżeli będzie 

dostępne, związane może być z ograniczeniami w zakresie działalności finansowej i operacyjnej. Jeżeli 

Emitent nie będzie w stanie pozyskać dodatkowego finansowania zgodnie z potrzebami w tym 

zakresie, może on zostać zmuszony do zmniejszenia zakresu swej działalności operacyjnej. 

Ograniczona historia działalności operacyjnej Emitenta 

Historia działalności operacyjnej Emitenta, na podstawie której można określić jego widoki na 

przyszłość, jest ograniczona. 

Powodzenie działalności Emitenta w perspektywie krótko- do średnioterminowej uzależnione jest od 

szeregu czynników, w tym wyniku postępowania arbitrażowego oraz udanych poszukiwań i nabycia 

nowych projektów. 

Prognozy dotyczące działalności Emitenta należy oceniać w kontekście istotnych ryzyk, wydatków oraz 

trudności, jakie często stają się udziałem spółek znajdujących się w trakcie sporu prawnego.  

Ponadto, nie można zagwarantować, że działalność operacyjna Emitenta będzie realizowana zgodnie 

z przyjętą strukturą kosztów. Jeżeli poziom kosztów wymaganych do prowadzenia tej działalności 

będzie wyższy niż oczekiwany, może to mieć istotny niekorzystny wpływ na przyszłe wyniki                               

i perspektywy Emitenta.  

Emitent nie jest w stanie zapewnić, że jakiekolwiek nowe przedsięwzięcie będzie rentowne                                

w przyszłości. 

Kwoty i czas poniesienia wydatków uzależniony będzie od postępów i wyników postępowania 

arbitrażowego oraz udanej identyfikacji nowych projektów, a także innych czynników, z których wiele 

pozostaje poza kontrolą Emitenta.  

Emitent oczekuje, że ponosić będzie straty do chwili ogłoszenia wyniku postępowania arbitrażowego 

(jeżeli będzie ono dlań korzystne) lub tak długo, dopóki nowe projekty zidentyfikowane w przyszłości 

wejdą w fazę produkcji komercyjnej i zaczną generować przychody wystarczające do finansowania 

bieżącej działalności. Realizacja wszelkich nowych projektów wymagać będzie przeznaczenia nań 
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znaczących środków. Niemożliwe jest udzielenie jakichkolwiek zapewnień, że Emitent osiągnie 

określone przychody lub rentowność. 

2. Ryzyka o charakterze ogólnym związanym z działalnością branży surowcowej 

Emitent prowadzi działalność w sektorze surowców i podlega ryzykom związanym z poszukiwaniem, 

odwiertami oraz produkcją surowców, które zazwyczaj nie dotyczą innych branż. 

Poszukiwanie i rozwój złóż surowców, a także tworzenie skutecznych projektów w tej dziedzinie, 

uznawane są za działalność obarczoną wysokim ryzykiem, wynikającym nierozerwalnie z różnych 

czynników, w tym między innymi: 

Ryzyka związane z poszukiwanie i rozwojem złóż 

Działalność w dziedzinie poszukiwania i rozwoju złóż obarczona jest znaczącymi ryzykami, których 

poniesienie tylko czasami prowadzi do wysokich zysków. Oprócz typowej konkurencji o obszary 

poszukiwawcze, oraz wysokich kosztów odkrycia i rozwoju opłacalnych ekonomicznie złóż, zdolność 

danego podmiotu do odniesienia zysków z odkrycia złóż uzależniona jest również od czynników takich 

jak: popyt na surowce, wahania kursów giełdowych mające wpływ na dostęp do nowego kapitału, 

ryzyko danego kraju, kwestie środowiskowe, strajki pracownicze, finansowanie projektów, wahania 

kursów walutowych oraz problemy techniczne. 

Nie ma pewności, że poszukiwanie surowców i stworzone przez Emitenta w tym zakresie projekty 

doprowadzą do odkrycia złóż mineralnych opłacalnych ekonomicznie. Nawet jeżeli zidentyfikowano 

złoża, których wydobycie wydaje się możliwe, nie ma gwarancji, że będzie to eksploatacja rentowna. 

Z poszukiwaniem oraz rozwojem złóż surowców mineralnych wiąże się wysokie ryzyko. Tylko niektóre 

z poddanych poszukiwaniom terenów zostaną ostatecznie przekształcone w prowadzące produkcję 

kopalnie. Poszukiwanie i rozwój złóż surowców jest działalnością o charakterze spekulacyjnym, 

obciążoną wieloma ryzykami, w tym między innymi ryzykiem przeprowadzenia prac poszukiwawczych, 

które nie przyniosą zysków nie tylko dlatego, że nie doprowadziły do odkrycia złóż mineralnych, lecz 

także dlatego, że doprowadziły do odkrycia złóż, których wielkość lub jakość jest jednak 

niewystarczająca, by zapewnić zysk z produkcji. Istnieje wiele czynników, na które Emitent nie ma 

wpływu i których nie można dokładnie przewidzieć, a które mogą ograniczać jego możliwości 

sprzedaży odkrytych i wydobytych minerałów na rynku. Czynniki te obejmują zmienność sytuacji 

rynkowej, odległość do rynków surowcowych, młynów i zakładów przetwórczych oraz ich moce 

przerobowe, a także regulacje rządowe, w tym przepisy dotyczące opłat za eksploatację górniczą, 

dozwolonej wielkości produkcji, importu i eksportu surowców mineralnych oraz ochrony środowiska. 

Dowolna kombinacja tych czynników może spowodować, że Emitent nie wypracuje odpowiedniego 

zwrotu z zainwestowanego kapitału. 

To, czy złoże mineralne nadaje się do komercyjnej eksploatacji, zależy od szeregu czynników, które 

obejmują między innymi przede wszystkim cechy samego złoża, takie jak wielkość, klasę, odległość od 

infrastruktury, ceny surowców - które podlegają bardzo dużym wahaniom, oraz regulacje rządowe,               

w tym między innymi przepisy dotyczące cen, podatków, opłat za eksploatację wydobywczą, zasad 

własności gruntów, zagospodarowania terenu, importu i eksportu surowców mineralnych oraz 

ochrony środowiska. Wystąpienie kilku powyższych czynników może spowodować, że Emitent 

poniesie znaczące koszty (finansowe i inne) na daną lokalizację, nie uzyskując ostatecznie z tego tytułu 

żadnego zwrotu. Nie ma pewności, że wydatki poniesione przez Emitenta na poszukiwanie i ocenę złóż 

minerałów dadzą skutek w postaci odkrycia złóż mineralnych opłacalnych ekonomicznie. 
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Emitent korzysta, i może nadal korzystać w przyszłości, z konsultantów oraz innych specjalistów                      

w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż. Emitent uważa, iż wspomniani konsultanci i inni specjaliści 

posiadają właściwe kompetencje oraz wykonują swą pracę zgodnie z uznanymi w skali 

międzynarodowej standardami branżowymi. Jeżeli jednakże praca tych konsultantów lub innych 

specjalistów ostatecznie okaże się błędna lub niewystarczająca pod jakimkolwiek istotnym względem, 

może to spowodować dla Emitenta konsekwencje w postaci opóźnień i wyższych kosztów rozwoju 

jego lokalizacji wydobywczych. 

Nie ma pewności, że działalność poszukiwawcza Emitenta będzie uwieńczona sukcesem, obecnie lub 

w przyszłości. Jeżeli nigdy nie dojdzie do osiągnięcia opłacalności na skalę komercyjną, Emitent może 

zdecydować się na przeniesienie swego tytułu do lokalizacji wydobywczych na inne podmioty lub 

realizację wartości w inny sposób. Być może nawet będzie zmuszony do porzucenia przedmiotu swej 

działalności i całkowitego jej zaprzestania. 

Ponadto, działalność wydobywcza lub poszukiwawcza prowadzona przez poprzednich właścicieli praw 

do eksploatacji terenu projektu Dębieńsko może w przyszłości prowadzić do powstania kosztów                        

w zakresie ochrony środowiska, rekultywacji, zniszczeń terenu i ich kontroli, oraz strat. Na dzień 

sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego, Emitent nie otrzymał żadnego polecenia 

wymagającego rekultywacji wspomnianych powyżej obszarów. Egzekwowanie jakichkolwiek 

przepisów dotyczących ochrony środowiska prowadzić może do zwiększonych kosztów Emitenta, 

które z kolei będą miały niekorzystny wpływ na jego wyniki finansowe i dostępne rezerwy środków 

pieniężnych. 

Szacowana wielkość rezerw i zasobów 

Rezerwy i zasoby złóż rud minerałów określane są na podstawie osądu opartego na wiedzy, 

doświadczeniu i praktyce branżowej. Poprawne szacunki mogą z czasem ulec znaczącym zmianom                

w wyniku otrzymania dostępu do nowych informacji. 

Ponadto, szacunki dotyczące rezerw są siłą rzeczy nieprecyzyjne i w pewnym stopniu uzależnione od 

interpretacji, które mogą okazać się niedokładne. Jeżeli Emitent odkryje złoża lub formacje mineralne 

inne niż przewidywane na podstawie wcześniejszych odwiertów, opróbowań i podobnych badań, 

szacunki dotyczące zasobów mogą wymagać korekty, a plany wydobycia mogą wymagać zmiany w 

sposób, który może niekorzystnie wpłynąć na działalność Emitenta. 

Szacunki wielkości rezerw i zasobów złóż rud minerałów określane są na podstawie osądu opartego 

na wynikach odwiertów, przeszłych doświadczeniach dotyczących terenów wydobywczych, wiedzy, 

doświadczeniu, praktyce branżowej i wielu innych czynnikach. Szacunki poprawne w chwili ich 

sporządzania mogą z czasem ulec znaczącym zmianom w wyniku otrzymania dostępu do nowych 

informacji.  

Szacowanie wielkości złóż rudy jest procesem interpretacyjnym, opartym na dostępnych danych i ich 

interpretacji, co może powodować, że szacunki będą niedokładne. 

Poznanie rzeczywistej jakości i charakterystyki złoża rudy możliwe jest dopiero po jej wydobyciu                     

i wyniki te niemal zawsze różnią się od założonych w chwili rozwoju zasobów surowcowych. Ponadto, 

zasoby rudy wyceniane są w oparciu o przyszłe koszty i ceny. Oznacza to, że faktyczne zasoby rudy 

oraz złóż mineralnych mogą różnić się od szacowanych, co może mieć pozytywny lub negatywny 

wpływ a działalność operacyjną. 

Jeżeli projekty realizowane przez Emitenta napotkają złoża lub formacje mineralne inne niż 

przewidywane na podstawie wcześniejszych odwiertów, opróbowań i podobnych badań, szacunki 
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dotyczące zasobów mogą wymagać korekty, a plany wydobycia mogą wymagać zmiany w sposób, 

który może niekorzystnie wpłynąć na działalność Emitenta. 

Wyniki studiów badawczych  

W zależności od wyników przyszłych programów poszukiwań i testów, Emitent może podejmować 

kolejno szereg studiów badawczych w odniesieniu do nabywania projektów w przyszłości. Owe studia 

badawcze obejmować mogą studia ewaluacyjne, wstępne studia wykonalności oraz bankowe studia 

wykonalności.  

Studia te realizowane będą w zakresie pewnych parametrów, których celem jest określenie 

wykonalności ekonomicznej danego projektu przy założeniu określonych ograniczeń. Nie ma 

pewności, że którekolwiek z przyszłych studiów potwierdzi opłacalność ekonomiczną przyszłych 

projektów lub wyniki innych studiów podjętych przez Emitenta (np. wyniki studium wykonalności 

mogą znacząco różnić się od wyników studium ewaluacyjnego).  

Ponadto, nawet jeżeli studium określi warunki ekonomiczne projektu, nie ma pewności, że projekty               

z powodzeniem będą mogły przejść w fazę produkcyjną zgodnie z założeniami przyjętymi lub w 

zakresie parametrów oszacowanych w ramach studium wykonalności z chwilą rozpoczęcia produkcji, 

w tym w zakresie kosztów operacyjnych, ilości pozyskanego surowca i cen na rynkach towarowych. Co 

więcej, możliwości Emitenta w zakresie ukończenia studium zależeć mogą od jego zdolności do 

pozyskania dalszego finansowania na ten cel, jeżeli będzie to konieczne.  

Ryzyka związane z działalnością zagraniczną i rynkami wschodzącymi 

Przyszła działalność operacyjna Emitenta (w przypadku nabycia nowych projektów) narażona może 

być na ryzyko polityczne, gospodarcze oraz inne czynniki ryzyka, o różnym stopniu nasilenia.  

Ewentualne zmiany w polityce wydobywczej lub inwestycyjnej bądź zmiany w uwarunkowaniach 

politycznych w jurysdykcjach, w których Emitent prowadzi swoją działalność, mogą mieć negatywny 

wpływ na jego operacje lub rentowność. Na działalność operacyjną w różnym stopniu wpływ mogą 

mieć regulacje rządowe, w tym między innymi w zakresie ograniczenia produkcji, mechanizmów 

kontroli cen, kontroli eksportu, płatności w walutach obcych, podatków dochodowych, wywłaszczenia 

nieruchomości, inwestycji zagranicznych, ściągalności roszczeń, przepisów w zakresie środowiska, 

zagospodarowania terenu, roszczeń gruntowych lokalnych mieszkańców, wykorzystania wody oraz 

bezpieczeństwa kopalni. Emitent już odczuł skutki tych ryzyk w postaci działań polskiego rządu wobec 

projektów Jan Karski i Dębieńsko, które zablokowały możliwości Emitenta w zakresie rozwoju                           

i produkcji w ramach obu tych Projektów.  

Brak zachowania pełnej zgodności w przepisami właściwych ustaw, rozporządzeń i praktyk lokalnych 

dotyczących wniosków o prawa do eksploatacji złóż i ich wykonywania, prowadzić może do utraty, 

zmniejszenia zakresu lub odebrania uprawnień Emitenta albo narzucenia uczestnictwa dodatkowych 

podmiotów krajowych lub zagranicznych jako partnerów joint venture uprawnionych do dodatkowego 

wynagrodzenia lub innych korzyści. 

Powyższe różnorodne czynniki są trudne do przewidzenia, niemniej mogą one mieć niekorzystny 

wpływ na działalność operacyjną lub rentowność Emitenta. 

Istnieją również ryzyka związane z działalnością poszukiwawczą i wydobywczą na rynku wschodzącym 

lub w kraju rozwijającym się, które nie zawsze obecne są w krajach rozwiniętych, a które mogą mieć 

wpływ na szereg czynników, takich jak ryzyko kraju, bezpieczeństwo, koszty, możliwości prowadzenia 

działalności, polityka wewnętrzna, oraz przepisy fiskalne, i które prowadzić mogą do opóźnień bądź 
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nawet zawieszenia działalności operacyjnej. Wszelkie przyszłe negatywne zmiany w polityce rządowej 

lub przepisach prawnych, w zakresie dotyczącym poszukiwania i rozwoju złóż lub działalności 

wydobywczej, mogą mieć wpływ na rentowność Emitenta i możliwości kontynuacji jego działalności. 

Zobowiązania płatnicze 

Zgodnie z zezwoleniami na działalność poszukiwawczą oraz pewnymi innymi postanowieniami umów 

zawartych przez Emitenta obecnie lub w przyszłości, jego projekty podlegają, lub mogą podlegać                    

w przyszłości, pewnym zobowiązaniom płatniczym i innym. Niespełnienie owych zobowiązań do 

zapłaty i innych obowiązków spowodować może anulowanie roszczeń wynikających z projektów 

Emitenta. Ponadto, w przypadku niespełnienia w terminie jakichkolwiek zobowiązań umownych, 

udziały posiadane przez Emitenta mogą ulec rozwodnieniu lub przepadkowi, i to niezależnie od innych 

środków prawnych dostępnych pozostałym stronom umowy. 

Ryzyka operacyjne 

Charakterystyczne dla branży ryzyka operacyjne obejmują ryzyko pożaru, wybuchu, erupcji, awarii 

rurociągu, formacji o nietypowym ciśnieniu oraz zagrożenia środowiskowe, takie jak spowodowany 

awarią wyciek lub przeciek płynów, wyciek gazu, pęknięcie przewodów lub uwolnienie toksycznych 

gazów, których wystąpienie narazić może Emitenta na znaczne straty z powodu uszkodzenia zdrowia 

lub utraty życia ludzkiego, poważnego uszkodzenia lub zniszczenia majątku, zasobów naturalnych lub 

urządzeń, zanieczyszczenia środowiska lub innych szkód środowiskowych, obowiązku oczyszczenia 

środowiska, dochodzenia i kar nałożonych przez organy regulacyjne oraz zawieszenia działalności. 

Szkody spowodowane takimi ryzykami narazić mogą Emitenta na roszczenia. Wystąpienie zdarzenia, 

które nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową, lub jest nią objęte tylko częściowo, może mieć istotny 

niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki działalności operacyjnej.  

Komercyjne wykorzystanie odkrytych złóż 

Emitent nie zawsze może mieć możliwość uczestnictwa w eksploatacji złóż odkrytych w ramach 

projektów, w których posiada on udziały. Eksploatacja taka wymagać będzie uzyskania koniecznych 

koncesji oraz zgód właściwych władz, których wydanie mogą one uzależniać od spełnienia konkretnych 

warunków i/lub zastosować swe uprawnienia dyskrecjonalne. Nie ma pewności, że warunki takie będą 

mogły zostać spełnione. Co więcej, decyzja o podjęciu dalszej eksploatacji wymagać może 

uczestnictwa innych przedsiębiorstw, których interesy i cele mogą różnić się od celów i interesów 

Emitenta. Jak wspomniano powyżej, wszelkie dalsze prace w tym zakresie wymagać mogą od Emitenta 

spełnienia lub podjęcia zobowiązań finansowych, które wcześniej nie były planowane. 

Zmienność cen surowców 

Popyt na surowce (np. węgiel) i ich cena są w dużym stopniu uzależnione od różnorodnych czynników, 

w tym podaży i popytu międzynarodowego, poziomu popytu konsumentów na produkty, warunków 

pogodowych, ceny i dostępności paliw alternatywnych, działań podejmowanych przez rządy i kartele 

międzynarodowe, oraz wydarzeń na globalnej arenie gospodarczej i politycznej.  

W ostatnich latach ceny surowców podlegały dużym wahaniom i sytuacja ta może utrzymać się                      

w przyszłości. Wahania cen surowców, a zwłaszcza znaczący ich spadek, może mieć istotny 

niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki działalności operacyjnej Emitenta.  

Ceny surowców podlegają silnym wahaniom i pozostają pod wpływem wielu czynników, na które 

Emitent nie ma wpływu, takich jak popyt i podaż sektorów przemysłowych oraz sektora detalicznego, 

kursy wymiany walutowej, stopy inflacji, zmiany w gospodarce globalnej, zaufanie do światowego 
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systemu monetarnego, rynek transakcji terminowych sprzedaży metali przez producentów oraz 

spekulantów, a także inne zdarzenia o charakterze globalnym lub regionalnym, oraz społecznym                  

i gospodarczym. Podaż na te surowce obejmuje nową produkcję wydobywczą oraz istniejące zapasy 

utrzymywane przez rządy, producentów, spekulantów i konsumentów.  

Jeżeli Emitent podejmie produkcję w ramach projektów w przyszłości, będzie ona zależeć od tego, czy 

cena danych surowców kształtować się będzie na poziomie gwarantującym ich ekonomiczną 

opłacalność. Przyszłe spadki cen i ich wpływ na wartość rynkową surowca spowodować może, że 

kontynuacja rozwoju projektu i jego ostateczna komercjalizacja mogą okazać się nierentowne. 

Zależnie od ceny danego surowca, Emitent może być zmuszony do zaprzestania produkcji lub rozwoju 

złoża; oznaczać to może utratę udziałów w projekcie lub sytuację, w której Emitent zmuszony będzie 

do ich sprzedaży. Nie ma pewności, że nawet w przypadku osiągnięcia komercyjnej wielkości 

produkcji, istnieć będzie rynek, na którym możliwa będzie zyskowna sprzedaż surowca. 

Spadające ceny surowców mają negatywny wpływ na wielkość przyszłych szacowanych rezerw danego 

projektu. Mają one również wpływ na działalność operacyjną, powodując konieczność ponownej 

oceny wykonalności projektu. Ocena taka może być wynikiem decyzji zarządczej lub być wymagana na 

mocy postanowień finansowych związanych z projektem. Nawet jeżeli ostatecznie okaże się, że 

projekt zachowuje opłacalność ekonomiczną, sama potrzeba przeprowadzenia ponownej oceny 

spowodować może znaczące opóźnienia i przerwę w działalności do chwili jej zakończenia. 

Ryzyka związane z odwiertami 

Jeżeli Emitent podejmie się w przyszłości wykonania nowych odwiertów, działalność w tym zakresie 

może zostać ograniczona, opóźniona lub anulowana z powodu szeregu czynników, w tym warunków 

pogodowych, trudności o charakterze mechanicznym, braków lub opóźnień w dostawach szybów i/lub 

innego sprzętu oraz zgodności z wymaganiami rządu. Chociaż odwierty mogą zapewnić pewne zasoby, 

nie można zagwarantować, że odkryte złoże będzie wystarczająco wydajne, by uzasadnić rozwój 

komercyjny lub zapewnić pokrycie kosztów operacyjnych. Ukończenie odwiertu nie stanowi gwarancji 

uzyskania zysku z inwestycji, ani nawet odzyskania kosztów wiercenia, ukończenia odwiertu oraz 

kosztów operacyjnych.  

Roszczenia lokalnych mieszkańców 

Przyszłe aktywa Emitenta mogą stać się przedmiotem roszczeń gruntowych lokalnych mieszkańców. 

Sytuacja taka wpłynie na możliwości Emitenta w zakresie prowadzenia prac poszukiwawczych i/lub 

wydobywczych, co może mieć niekorzystny wpływ na jego wyniki finansowe oraz notowania giełdowe 

jego papierów wartościowych. 

Emitent nie posiada wiedzy o jakichkolwiek roszczeniach gruntowych zgłaszanych obecnie przez 

lokalnych mieszkańców lub mogących zaistnieć w przyszłości w odniesieniu do jego działalności 

poszukiwawczej, które mogłyby mieć wpływ na jej tytuł do tych gruntów, poszukiwanie możliwości 

wydobywczych lub jakąkolwiek działalność operacyjną w przyszłości. 

Siła Wyższa  

Na obecne lub przyszłe projekty Emitenta negatywnie wpływać mogą ryzyka, na które nie ma on 

żadnego wpływu, w tym pandemie, epidemie lub ograniczenia związane z kwarantanną                                 

(np. ograniczenia związane z COVID-19), spory pracownicze, niepokoje społeczne, działania wojenne, 

akty wywrotowe lub sabotaż, pożary, powodzie, wybuchy lub inne katastrofy.  
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Ubezpieczenie 

Nie zawsze możliwe jest ubezpieczenie wszystkich ryzyk związanych z poszukiwaniem i produkcją 

surowców, a w przypadkach, gdy ubezpieczenie jest dostępne, koszt polisy może być wysoki. Emitent 

uzyska ubezpieczenie o zakresie uznanym za właściwy z punktu widzenia jego potrzeb.  

Działalność Emitenta podlega wielu ryzykom i zagrożeniom o charakterze ogólnym, w tym 

niekorzystnym warunkom środowiskowym, wypadkom przemysłowym, sporom pracowniczym, 

nietypowym lub nieoczekiwanym warunkom geologicznym, utracie stateczności terenu lub skarpy, 

zawałom, zmianom w otoczeniu regulacyjnym oraz zjawiskom naturalnym, takim jak niekorzystne 

warunki pogodowe, powodzie lub trzęsienia ziemi. Zdarzenia takie prowadzić mogą do uszkodzenia 

cech surowca lub instalacji produkcyjnych, uszkodzenia ciała lub śmierci, szkód środowiskowych na 

terenie należącym do Emitenta lub innych podmiotów, opóźnień wydobywczych oraz ewentualnej 

odpowiedzialności prawnej. 

Mimo iż Emitent będzie posiadał ubezpieczenie w celu ochrony przed niektórymi ryzykami, o sumach 

ubezpieczenia, które uzna za racjonalnie uzasadnione, zakres tej ochrony ubezpieczeniowej nie 

obejmie wszystkich potencjalnych ryzyk związanych z jego działalnością. Ponadto, ochrona 

ubezpieczeniowa może nie być dalej dostępna lub jej zakres może nie być wystarczający do pokrycia 

wszelkich rodzajów wynikłej odpowiedzialności, zwłaszcza w sytuacji, gdy Emitent będzie poszukiwał 

nowych projektów. 

Nie zawsze jest możliwe ubezpieczenie wszystkich tego rodzaju ryzyk, a ponadto Emitent może podjąć 

decyzję o nieubezpieczaniu pewnych ryzyk z powodu wysokich składek lub z innych przyczyn. Poza tym 

ubezpieczenie ryzyk takich jak zanieczyszczenie środowiska albo inne zagrożenia wynikające                        

z działalności poszukiwawczej lub produkcyjnej może ogólnie nie być dostępne na warunkach 

akceptowalnych dla Emitenta lub innych podmiotów w branży wydobywczej. Szkody spowodowane 

przez takie zdarzenia mogą narazić Emitenta na znaczne koszty o istotnym niekorzystnym wpływie na 

jego wyniki finansowe i operacyjne. 

W konkretnej sytuacji Emitenta, zgodnie z opisem powyżej, zawarł on umowę LFA przewidującą 

udzielenie kredytu w wysokości 12,3 mln USD na sfinansowanie międzynarodowego arbitrażu 

przeciwko polskiemu rządowi. Ze względu na nieuniknioną niepewność co do wyniku postępowania 

prawnego i jego kosztów w ramach umowy LFA, koszt postępowania prawnego Po Zdarzeniu (After 

the Event, ATE), w celu ochrony Emitenta przez ryzykiem poniesienia nadmiernych obciążeń, został 

uwzględniony w budżecie przeznaczonym na umowę LFA.  

Dostęp do urządzeń 

Wysoki popyt lokalny, regionalny i globalny na urządzenia i infrastrukturę do poszukiwania i rozwoju 

złóż surowców, oraz na doświadczonych operatorów takiego sprzętu, może mieć negatywny wpływ 

na przyszłą działalność Emitenta. Emitent nie zawsze może mieć dostęp do doświadczonych załóg 

pracowniczych, szybów wiertniczych oraz operatorów, co może powodować opóźnienia w przyszłych 

programach poszukiwawczych i rozwojowych; to z kolei prowadzić może do zwiększenia kosztów.  

3. Czynniki ryzyka związane z Akcjami Zwykłymi i Nowymi Akcjami 

Inwestowanie w papiery wartościowe znajdujące się w obrocie publicznym 

Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, że wartość Akcji Zwykłych może zarówno spadać, 

jak i wzrastać, oraz że cena rynkowa Akcji Zwykłych może nie odzwierciedlać wartości Emitenta.             
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W związku z tym inwestorzy muszą liczyć się z realizacją niższej wartości lub całkowitą utratą wartości 

ich inwestycji. 

Ponadto, pomimo że zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na ASX, LSE i 

GPW niezwłocznie po ich emisji, nie można wykluczyć ryzyka opóźnienia we wprowadzeniu Nowych 

Akcji do obrotu na którymkolwiek z tych rynków. 

Potencjalna duża zmienność ceny akcji i płynności 

Kurs notowań akcji niedawno powstałej spółki podlegać może dużym wahaniom i charakteryzować się 

niską płynnością rynku. Cena notowań Akcji Zwykłych oraz cena, po której inwestorzy mogą sprzedać 

swe Akcje Zwykłe, uzależniona jest od bardzo wielu czynników. Niektóre z nich związane są z konkretną 

sytuacją Emitenta i jego działalnością, natomiast inne dotyczą ogólnie spółek notowanych na rynku 

publicznym. Czynniki te obejmują wyniki działalności Emitenta, zakup lub sprzedaż dużych pakietów 

Akcji Zwykłych, zmiany ustawodawcze oraz warunki ogólne, gospodarcze, polityczne lub regulacyjne. 

Warunki na rynku akcji 

Warunki na rynku akcji wpływać mogą na wartość Akcji Zwykłych niezależnie od wyników 

operacyjnych Emitenta. Na warunki te wpływ ma wiele czynników, takich jak: 

(i) ogólne perspektywy gospodarcze; 

(ii) stopy procentowe i stopy inflacji; 

(iii) zmiany w nastrojach inwestorów wobec konkretnych sektorów rynkowych; 

(iv) popyt i podaż kapitału;  

(v) akty terroryzmu i inne działania wojenne; oraz 

(vi) pandemie, takie jak pandemia COVID-19. 

Cena rynkowa papierów wartościowych może zarówno spadać, jak i wzrastać. Podlega ona również 

zróżnicowanym i nieprzewidywalnym czynnikom wpływu na rynek akcji w ogóle i na akcje spółek 

zajmujących się poszukiwaniem surowców w szczególe. Ani Emitent, ani jego Dyrektorzy nie 

gwarantują przyszłych wyników Emitenta ani jakiegokolwiek zysku z inwestycji w Emitenta. 

Przejęcia 

Emitent podlega wymogom dotyczącym przejęć określonym przepisami prawa australijskiego, co 

może wpływać na swobodę oferenta w zakresie nabycia Akcji Zwykłych. W szczególności, australijska 

Ustawa o Nabyciach i Przejęciach przez Cudzoziemców zabrania „osobie zagranicznej” (ogólnie rzecz 

biorąc osobie lub podmiotowi, który nie jest rezydentem Australii, w tym spółce australijskiej, w której 

„osoba zagraniczna” posiada ponad 20% praw głosu) oraz jej podmiotom powiązanym, nabycia,                    

w sposób bezpośredni lub pośredni, pakietu 20% lub więcej wyemitowanych akcji Emitenta bez 

uprzedniego poinformowania australijskiego Ministra Finansów (Treasurer of Australia) za 

pośrednictwem Rady ds. Inwestycji Zagranicznych (Foreign Investment Review Board) oraz spełnienia 

pewnych innych wymagań. Nabycie akcji możliwe jest, gdy Minister Finansów stwierdzi, iż nie zgłasza 

sprzeciwu wobec takiego zakupu, lub po upływie okresu ustawowego przewidzianego na zgłoszenie 

sprzeciwu.  

Ponadto, Statut Emitenta zawiera postanowienia odnoszące się do „proporcjonalnych ofert przejęcia”, 

których celem jest ochrona Akcjonariuszy w sytuacji, gdy oferent składa ofertę na część, lecz nie 
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wszystkie, Akcje Zwykłe. Wspomniane przepisy mogą wpływać na możliwości oferenta, który złożył 

ofertę proporcjonalną na Akcje Zwykłe Emitenta, do swobodnego nabycia Akcji Zwykłych zgodnie z 

warunkami takiej oferty. W szczególności, Statut przewiduje, że Akcjonariusze posiadający większość 

na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy muszą zaakceptować taką ofertę przejęcia części akcji. Więcej 

informacji na temat wspomnianych ograniczeń podano w rozdziale niniejszego Memorandum 

Informacyjnego poświęconym Statutowi. 

Opisane powyżej ryzyka nie mają wpływu na zdolność posiadaczy Akcji Zwykłych do swobodnego 

obrotu tymi akcjami LSE, GPW i ASX.  

Posiadaczy Akcji Zwykłych obowiązywać mogą również pewne przepisy polskiej Ustawy o ofercie 

publicznej, w tym dotyczących znacznych pakietów akcji .  

Emitent został utworzony i prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa australijskiego. Akcje 

Zwykłe notowane są na giełdach ASX, LSE i GPW. Oznacza to, że obrót Akcjami Zwykłymi podlegać 

może wymogom przepisów różnych jurysdykcji: Australii, Wielkiej Brytanii i Polski, które nie zawsze są 

spójne.  

Potrójne notowanie Akcji Zwykłych doprowadzi do różnic w płynności, rozliczeniach i systemach 

rozrachunkowych, walucie obrotu oraz kosztach transakcyjnych, które mogą być różne dla każdej             

z giełd, na których Akcje Zwykłe są notowane. Te oraz inne czynniki mogą ograniczać możliwość 

przenoszenia Akcji Zwykłych pomiędzy tymi trzema giełdami 

Biorąc pod uwagę, iż Akcje Zwykłe notowane są na giełdach ASX, LSE i GPW, obroty oraz płynność Akcji 

Zwykłych rozdzielą się na te trzy giełdy. Ponadto, kursy giełdowe Akcji Zwykłych podlegać mogą 

wahaniom i w danym momencie być różne na ASX, LSE i GPW. Różnice powstające pomiędzy 

systemami rozrachunku i rozliczeń, walutami, w których odbywa się obrót, kosztami transakcyjnymi i 

innymi czynnikami, mogą ograniczać możliwości przenoszenia Akcji Zwykłych pomiędzy giełdami. 

Może to mieć niekorzystny wpływ na obroty Akcji Zwykłych na każdej z tych giełd oraz zwiększać 

zmienność ich kursów i/lub negatywnie wpływać na ceny oraz płynność Akcji Zwykłych na tych 

giełdach.  

Na giełdzie ASX walutą obrotu Akcjami Zwykłymi jest AUD. Na giełdzie LSE walutą obrotu Akcjami 

Zwykłymi jest GBP, natomiast na giełdzie GPW walutą obrotu jest PLN. Kurs rynkowy Akcji Zwykłych 

na tych giełdach może również różnić się z powodu zmian kursów wymiany walutowej. Rozliczenie i 

rozrachunek transakcji na Akcjach Zwykłych notowanych na ASX odbywa się za pośrednictwem ASX 

Settlement. Rozliczenie i rozrachunek transakcji na Akcjach Zwykłych notowanych na LSE odbywa się 

za pośrednictwem CREST, natomiast rozliczenie i rozrachunek transakcji na Akcjach Zwykłych 

notowanych na GPW - za pośrednictwem KDPW. Oznacza to, że rozliczenia transakcji na Akcjach 

Zwykłych dokonywane będą zgodnie z regulaminami trzech różnych systemów depozytowych                      

(tzn. australijskiego, angielskiego i polskiego), co może prowadzić do opóźnień w dostarczeniu 

materiałów i/lub dokumentów akcjonariuszom, wypłat dywidendy i/lub rozdziale nadwyżki 

finansowej w razie likwidacji i/lub wykonania zleceń posiadaczy Akcji Zwykłych. 

Emitent nie ma niedawnej historii wypłaty dywidendy 

W ostatnim czasie Emitent nie wypłacał dywidend z Akcji Zwykłych. Emitent przewiduje, iż w dającej 

się przewidzieć przyszłości zatrzyma on przyszłe zyski i inne zasoby pieniężne na potrzeby działalności 

operacyjnej, w tym koszty postępowania prawnego. Decyzja o wypłacie jakiejkolwiek dywidendy             

w przyszłości pozostaje w gestii Rady Dyrektorów Emitenta, po uwzględnieniu wielu czynników, w tym 

jego sytuacji finansowej oraz bieżących i oczekiwanych potrzeb gotówkowych. 
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Akcjonariusze mogą być narażeni na ryzyka wynikające z niekorzystnych wahań kursu ich waluty 

lokalnej względem dolara australijskiego 

Akcje Zwykłe nie mają wartości nominalnej i są przedmiotem notowań i obrotu: 

(i) w AUD na giełdzie ASX;  

(ii) w GBP na giełdzie LSE; oraz 

(iii) w PLN na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Ponadto, wszelkie ewentualne dywidendy wypłacane przez Emitenta w przyszłości będą ogłaszane                

i wypłacane w AUD. Akcjonariusze dokonujący zakupu Akcji Zwykłych na LSE i GPW powinni wziąć pod 

uwagę potencjalne ryzyko wynikające z niekorzystnych zmian w kursie ich waluty lokalnej względem 

dolara australijskiego. 

Akcjonariusze spoza Australii mogą mieć trudności w wykonywaniu praw podlegających przepisom 

prawa australijskiego 

Emitent został utworzony i prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa australijskiego. 

Oznacza to, że prawa i obowiązki akcjonariuszy Emitenta podlegają przepisom australijskiego prawa 

spółek, a w celu wykonywania swoich praw muszą oni stosować się do wymogów przepisów 

australijskich; w szczególności, uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy podejmowane mogą być 

w oparciu o zasady większości inne niż większość wymagana do przyjęcia równoważnej uchwały                  

w świetle prawa polskiego, angielskiego lub prawa innych krajów. Ponadto, w zakresie, w jakim 

przyznane zostały prawa pierwokupu, akcjonariusze Emitenta w niektórych jurysdykcjach napotkać 

mogą trudności w wykonywaniu tych praw, lub w ogóle nie posiadać zdolności do ich wykonania. Jeżeli 

kapitał zakładowy Emitenta zostanie w przyszłości podwyższony, akcjonariusze, którzy nie skorzystali 

z przysługującego im prawa pierwszeństwa w zapisie na nowe akcje, powinni wziąć pod uwagę, że ich 

udziały w kapitale zakładowym Emitenta mogą ulec rozwodnieniu po emisji nowych akcji. Oznacza to, 

że wykonywanie pewnych praw akcjonariusza w spółce Emitenta może okazać się trudniejsze lub 

bardziej kosztowne niż wykonywanie praw w innych spółkach notowanych na LSE czy GPW. 

Ewentualne różnice w podejściu podatkowym wobec nieaustralijskich inwestorów spółki 

australijskiej 

Emitent został utworzony i prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa australijskiego.                  

W związku z tym, podział jego zysku i inne wypłaty dokonywane przez Emitenta na rzecz jego 

akcjonariuszy podlegają australijskiej ordynacji podatkowej. Opodatkowanie dochodu z tytułu takich 

wypłat oraz innych dochodów, na przykład z tytułu sprzedaży Akcji Zwykłych, może być różne zależnie 

od rezydencji podatkowej danego akcjonariusza, a także od istnienia oraz przepisów umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy krajem rezydencji akcjonariusza a Australią. 

Przepisy podatkowe mające zastosowanie do konkretnych akcjonariuszy mogą być niekorzystne i/lub 

mogą ulec zmianie w przyszłości w sposób, który będzie miał niekorzystny wpływ na opodatkowanie 

pakietu Akcji Zwykłych znajdujących się w ich posiadaniu. 

Inwestycja o charakterze wysoko spekulacyjnym  

Przedstawiona powyżej lista czynników ryzyka nie jest wyczerpującym opisem wszystkich ryzyk, na 

które narażony jest Emitent i jego inwestorzy. Czynniki te, jak i inne, nie opisane powyżej, mogą mieć 

w przyszłości istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz wartość Nowych Akcji oferowanych na 

podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego. Dlatego też Nowym Akcjom będącym 

przedmiotem emisji na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego nie towarzyszy 
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jakakolwiek gwarancja co do wypłaty dywidendy, rentowności kapitału lub przyszłej wartości Nowych 

Akcji. Potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić, że inwestycja w Emitenta ma charakter 

spekulacyjny, w związku z czym powinni skonsultować się ze swymi profesjonalnymi doradcami przed 

podjęciem decyzji o złożeniu zapisu na Nowe Akcje na podstawie niniejszego Memorandum 

Informacyjnego. 
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Rozdział 2: Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w niniejszym Memorandum 

Informacyjnym 

1. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w niniejszym Memorandum 

Informacyjnym: 

Osobą odpowiedzialną za informacje zawarte w niniejszym Memorandum Informacyjnym jest 

Emitent. 

Osoby działające w imieniu Emitenta: 

Pan Benjamin Stoikovich  Dyrektor i Dyrektor Generalny (CEO) 

Pan Dylan Browne  Sekretarz (Company Secretary) 

2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w niniejszym 

Memorandum Informacyjnym: 
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Rozdział 3: Informacje o Emisji Nowych Akcji 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych lub 

sprzedawanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów 

uprzywilejowania, ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych 

oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych: 

W związku z Ofertą Emitent wyemituje do 16 000 000 Nowych Akcji (jako Akcji Zwykłych) w celu 

pozyskania środków pieniężnych w wysokości poniżej kwoty 2,5 mln EUR. Wpływy, które Emitent 

spodziewa się pozyskać w związku z Ofertą, wraz z wpływami, które Emitent spodziewał się pozyskać 

z tytułu innych publicznych ofert papierów wartościowych przeprowadzonych w ciągu ostatnich 12 

miesięcy na terytorium UE, nie mogą osiągnąć kwoty 2,5 mln EUR (obliczonej na podstawie ceny 

emisyjnej z dnia kalkulacji tej ceny). Nowe Akcje nie posiadają wartości nominalnej i są rejestrowane 

według ceny emisyjnej pomniejszonej o koszty związane z emisją akcji.  

Oferta jest prowadzona także poza terytorium Polski. W związku z tym, ostateczna liczba Nowych Akcji 

przydzielona Uprawnionym Akcjonariuszom w Polsce może być znacząco niższa niż maksymalna liczba 

Nowych Akcji będąca przedmiotem Oferty i będzie uzależniona od liczby Nowych Akcji pokrytych 

zapisami w Polsce i liczby Nowych Akcji pokrytych zapisami w innych krajach, gdzie Oferta jest 

prowadzona.  

Cena Emisyjna Nowych Akcji wynosi 0,69 PLN (zero złotych 69/100) za jedną akcję.  

Nowe Akcje nie są uprzywilejowane. 

Przenoszenie Nowych Akcji lub praw wynikających z tych akcji nie podlega żadnym ograniczeniom. 

Z Nowymi Akcjami nie jest związany obowiązek świadczeń dodatkowych, jak również nie występują 

jakiekolwiek zabezpieczenia z nimi związane. 

Emitent złoży wniosek o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na ASX, GPW i LSE zgodnie                           

z harmonogramem Oferty (który może ulec zmianie według uznania Emitenta). 

Oferta nie jest gwarantowana. 

W ramach Oferty dostępne są następujące pakiety Nowych Akcji: 

 
Liczba Akcji Kwota Zapisu 

(PLN) 

Pakiet A 120 000  82 800  

Pakiet B 100 000  69 000  

Pakiet C 80 000  55 200  

Pakiet D 60 000  41 400  

Pakiet E 40 000  27 600  

Pakiet F 20 000  13 800  

Pakiet G 8 000  5 520  
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2. Cele emisji akcji, 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: 

W przypadku złożenia zapisów na wszystkie Nowe Akcje oferowane w ramach Oferty, pozyskane 

zostaną środki pieniężne w wysokości nieprzekraczającej kwoty 2,5 mln EUR (bez uwzględnienia 

kosztów). Proponowane przeznaczenie środków pieniężnych pozyskanych w ramach Oferty 

przedstawia się następująco: 

Opis wypływów środków pieniężnych Kwota (w EUR) 

Kapitał obrotowy i inwestycje w rozwój działalności 2 459 999 

Szacunkowe koszty Oferty  40 000 

Łączna kwota środków pieniężnych pozyskanych w ramach Oferty 2 499 999 

Faktyczne koszty mogą się znacznie różnić od powyższych szacunków w zależności od szeregu 

czynników, w tym warunków rynkowych, pojawienia się nowych możliwości gospodarczych                                

i projektów oraz innych czynników (w tym, czynników ryzyka przedstawionych w rozdziale 1 

niniejszego Memorandum Informacyjnego). 

W przypadku pozyskania w ramach Oferty kwoty mniejszej od 2,5 mln EUR, Emitent w pierwszej 

kolejności pokryje koszty Oferty związane z pozyskaniem tej kwoty, a następnie zmniejszy pulę 

środków pieniężnych dostępnych na identyfikację i pozyskanie nowych możliwości i przedsięwzięć 

gospodarczych oraz działań związanych z wykorzystaniem kapitału obrotowego.  

Cel emisji może podlegać zmianie. 

3. Wskazanie łącznych kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów 

emisji, wraz z podziałem według ich tytułów: 

Szacunkowe koszty Oferty obejmują: 

 Kwota (w EUR) 

Koszty prawne i związane ze sporządzaniem dokumentacji  15 000 

Koszty firmy inwestycyjnej 10 000 

Koszty marketingowe 15 000 

Razem 40 000 
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4. Określenie podstawy prawnej emisji wraz ze wskazaniem organu lub osób 

uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych oraz daty i 

formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści: 

Nowe Akcje są emitowane zgodnie z australijskim prawem i temu prawu podlegają. Organem 

uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Nowych Akcji jest zarząd (Rada Dyrektorów) Emitenta. 

Nowe Akcje emitowane są na podstawie: 

1)  uchwały zarządu (Rady Dyrektorów) Emitenta w sprawie emisji Nowych Akcji podjętej dnia 29 

czerwca 2020 r. („Uchwała Emisyjna”), zgodnie z którą postanowiono, że: 

a. Emitent wyemituje Nowe Akcje w ramach Programu Sprzedaży Akcji (Share Purchase 

Plan), w ramach którego uprawnieni akcjonariusze Emitenta będą mogli złożyć zapisy na 

Nowe Akcje o wartości do AUD 30.000; 

b. Program Sprzedaży Akcji wymaga opublikowania dokumentu informacyjnego celem 

umożliwienia akcjonariuszom z Europy wzięcia udziały w ofercie Nowych Akcji, zgodnie       

z regulacjami Unii Europejskiej;  

c. Sekretarz Spółki (Emitenta) (Company Secretary) będzie upoważniony do zatwierdzenia 

dokumentacji potrzebnej dla przeprowadzenia oferty Nowych Akcji; 

d. Pan Ian Middlemans, Przewodniczący, będzie upoważniony do zatwierdzenia ceny 

emisyjnej Nowych Akcji oraz, że cena emisyjna Nowych Akcji może być wyrażona w AUD, 

EUR lub PLN; oraz 

2) decyzji Dyrektorów Emitenta, upoważnionych na podstawie Uchwały Emisyjnej, tj. Sekretarza 

Spółki (Emitenta) Company Secretary) oraz Pan Ian Middlemans, Przewodniczącego, w sprawie 

ustalenia liczby Nowych Akcji oraz ich ceny emisyjnej z dnia 20 lipca 2020 r., zgodnie z którą 

postanowiono, że wyemitowanych zostanie 16.000.0000 Nowych Akcji a ich cena emisyjna będzie 

wynosiła AUD 0,25, 

zgodnie z zasadami prawnymi wyznaczonymi przez odpowiednie przepisy prawa australijskiego. 

Decyzje zostały podjęte z zastosowaniem metod komunikacji na odległość. 

Dnia 24 lipca 2020 r. zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie decyzji o ustaleniu Ceny Emisyjnej 

na potrzeby prowadzenia Oferty w Polsce w wysokości PLN 0,69 (zero złotych 69/100) za 1 (jedną) 

Nową Akcję. Decyzja została podjęte z zastosowaniem metod komunikacji na odległość. 

Powyższe uchwały zostały podjęte zgodnie z art. 2.1. w zw. z art. 8.1. Statutu Emitenta oraz w zgodzie 

z australijską Ustawą o spółkach z 2001 r. 

Podstawę prawną Oferty przeprowadzanej na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego 

stanowi art. 37b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. 

Niniejsze Memorandum Informacyjne nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 

Finansowego.  
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5. Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia Nowych Akcji 

przez dotychczasowych Akcjonariuszy, oraz określenie przyczyn wyłączeń lub 

ograniczeń tego prawa: 

Oferta skierowana jest wyłącznie do Uprawnionych Akcjonariuszy Emitenta. 

Dzień, według którego określa się Uprawnionych Akcjonariuszy został ustalony przez Emitenta na 

dzień 20 lipca 2020 roku. 

Niemniej jednak, z zastrzeżeniem wszelkich stosownych postanowień jakiegokolwiek regulaminu 

notowań giełdowych, w przypadku braku dokonania zapisów na wszystkie Nowe Akcje oferowane           

w ramach Oferty, Dyrektorom będzie przysługiwało prawo do nabycia Nowych Akcji do wysokości 

różnicy pomiędzy liczbą oferowanych Nowych Akcji a łączną liczbą Nowych Akcji objętych złożonymi 

zapisami, według własnego uznania, po cenie nie niższej niż Cena Emisyjna. 

6. Oznaczenie dat, od których oferowane Nowe Akcje mają uczestniczyć w 

dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda: 

Nowym Akcjom będzie przysługiwało prawo do uczestnictwa w dywidendzie ogłaszanej przez 

Emitenta począwszy od dnia emisji Nowych Akcji. Dywidenda może być wypłacana wyłącznie w AUD.  

Jednakże, Emitent nie planuje dokonywania wypłat jakiejkolwiek dywidendy ani nie zatwierdził 

jakiejkolwiek uchwały w sprawie dywidendy. 

7. Wskazanie praw z oferowanych Nowych Akcji, sposobu oraz podmiotów 

uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta świadczeń 

pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców 

oraz Emitenta: 

Po wyemitowaniu Nowych Akcji, będą one traktowane tak samo jak istniejące Akcji Zwykłe oraz będą 

z nimi związane takie same prawa głosu, prawa do dywidendy i pozostałe uprawnienia jak w przypadku 

pozostałych Akcji Zwykłych.  

W celu wydania Nowych Akcji po zakończeniu Oferty i dokonaniu przydziału Nowych Akcji 

Uprawnionym Akcjonariuszom, Emitent zamierza złożyć wniosek do GPW o wprowadzenie Nowych 

Akcji do obrotu na GPW oraz wniosek do KDPW o rejestrację Nowych Akcji pod tym samym kodem 

ISIN, pod którym zarejestrowane są Akcje Zwykłe.  

Prawa związane z Akcjami Zwykłymi: 

Prawa związane z Akcjami Zwykłymi wynikają ze Statutu Emitenta oraz ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa. Zamieszczony poniżej Punkt 13 niniejszego rozdziału 3 zawiera podsumowanie 

niektórych postanowień Statutu dotyczących Akcji Zwykłych. 

Akcjonariusze powinni mieć świadomość faktu, że istnieją pewne sytuacje wynikające ze Statutu               

i ogólnie obowiązujących przepisów australijskiego prawa, w których mogą oni zostać pozbawieni 

praw związanych z Akcjami Zwykłymi. W szczególności, jeżeli Emitent znajduje się pod kontrolą 

zarządcy z uwagi na obawy związane z wypłacalnością Emitenta, wówczas zarządcy przysługuje prawo, 

na podstawie Ustawy o spółkach z 2001 r., do obowiązkowego przeniesienia akcji z akcjonariuszy na 

osoby trzecie, np. wierzycieli, bez konieczności uzyskania zgody akcjonariuszy, pod warunkiem 
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wydania stosownego zezwolenia przez stosowny sąd w Australii. Sąd ten może zezwolić zarządcy na 

obowiązkowe przeniesienie akcji, jeżeli nabierze przekonania, że przeniesienie to nie naruszy 

interesów akcjonariuszy w sposób nieuzasadniony. Zazwyczaj sytuacja taka ma miejsce, gdy sądowi 

przedstawione zostaną dowody, że akcje Emitenta nie posiadają wartości rezydualnej dla 

akcjonariuszy oraz że akcjonariusze prawdopodobnie nie otrzymaliby żadnych wypłat, gdyby Emitent 

został postawiony w stan likwidacji.  

Ograniczenie prawa akcjonariusza do swobodnego przenoszenia akcji nakładane jest również                         

w przypadku powołania likwidatora w celu przeprowadzenia procedury likwidacji Emitenta.                      

W przypadku Emitenta znajdującego się w stanie likwidacji, przeniesienie akcji nie będzie skuteczne, 

chyba że akcjonariusz uzyska zgodę likwidatora lub postanowienie sądu zezwalające na przeniesienie, 

przy czym taka zgoda lub upoważnienie zostaną udzielone, jeżeli przeniesienie akcji leżeć będzie                      

w najlepszym interesie wierzycieli Emitenta jako całości.  

Akcje Zwykłe wyemitowane w wyniku wykonania opcji nienotowanych na giełdzie lub konwersji 

uprawnień uzależnionych od wyników oraz obligacji zamiennych będą równorzędne pod każdym 

względem z dotychczasowymi Akcjami Zwykłymi Emitenta. 

Prawa głosu 

Z zastrzeżeniem wszelkich praw oraz ograniczeń związanych w danym czasie z jakimikolwiek akcjami 

lub rodzajami akcji Emitenta, każdy Akcjonariusz Emitenta jest uprawniony do otrzymania 

zawiadomienia o walnym zgromadzeniu oraz uczestnictwa w nim i głosowania w jego trakcie. Uchwały 

Akcjonariuszy poddawane pod głosowanie na walnym zgromadzeniu będą podejmowane                            

w głosowaniu jawnym (poprzez podniesienie ręki oznaczające oddanie głosu za lub przeciw uchwale), 

chyba że w przypadku określonego głosowania wymagane będzie zachowanie tajności. W głosowaniu 

jawnym każdemu Akcjonariuszowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. Jeżeli jednak 

osoba obecna na walnym zgromadzeniu reprezentuje osobiście lub przez pełnomocnika albo 

przedstawiciela więcej niż jednego Akcjonariusza, to w głosowaniu jawnym osobie tej przysługuje 

prawo do wyłącznie jednego głosu, niezależnie od liczby Akcjonariuszy, którą reprezentuje.  

Jeżeli zgodnie ze Statutem Emitenta, w określonym przypadku wymagane jest głosowanie tajne, 

wówczas każdemu uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje jeden głos na każdą posiadaną Akcję 

Zwykłą oraz ułamek głosu na każdą częściowo opłaconą akcję, w proporcji odpowiadającej kwocie 

wniesionej na opłacenie tej akcji. 

Ograniczenia dotyczące głosowania 

Posiadaczowi istniejących w danym czasie akcji o ograniczonych uprawnieniach nie przysługuje prawo 

do głosu w odniesieniu do tych akcji o ograniczonych uprawnieniach, którego wykonanie 

skutkowałoby naruszeniem Regulaminu Notowań ASX lub naruszeniem umowy o ograniczeniu 

uprawnień. Akcjonariuszowi przysługuje tylko ułamek jednego głosu w proporcji odpowiadającej 

kwocie wniesionej na opłacenie każdej Akcji Zwykłej. Akcjonariuszom, którzy nie wnieśli środków 

pieniężnych na opłacenie swoich akcji pomimo wezwania informującego, że takie opłacenie jest 

należne, nie przysługuje prawo do głosowania z tych akcji nad uchwałami zgromadzenia wspólników. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego nie istnieją żadne wyemitowane                  

i nieumorzone akcje Emitenta o ograniczonych uprawnieniach. Nie przewiduje się emisji żadnych akcji 

o ograniczonych uprawnieniach w okresie następującym bezpośrednio po dopuszczeniu Nowych Akcji 

do obrotu na ASX.  
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Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo do głosowania nad żadną uchwałą na zgromadzeniu, w trakcie 

którego głosowanie jest zabronione na podstawie Ustawy o spółkach z 2001 r., Regulaminu Notowań 

ASX, zarządzenia sądu właściwej jurysdykcji lub innego obowiązującego przepisu prawa.  

Posiadaczowi istniejących w danym czasie akcji uprzywilejowanych przysługuje prawo do głosowania 

wyłącznie w następujących okolicznościach: 

(a)  w okresie zwłoki z wypłatą dywidendy (lub część dywidendy) w odniesieniu do tych akcji; 

(b)  w sprawie wniosku o obniżenie kapitału zakładowego Emitenta; 

(c)  w sprawie uchwały zatwierdzającej warunki umowy odkupu; 

(d)  w sprawie wniosku wpływającego na prawa związane z tymi akcjami; 

(e)  w sprawie wniosku o likwidację Emitenta; 

(f)  w sprawie wniosku dotyczącego zbycia całego majątku, działalności i przedsiębiorstwa 

Emitenta; oraz 

(g)  w trakcie likwidacji Emitenta. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego nie istnieją żadne wyemitowane                 

i nieumorzone uprzywilejowane akcje Emitenta. Nie przewiduje się emisji żadnych akcji 

uprzywilejowanych w okresie następującym bezpośrednio po dopuszczeniu Nowych Akcji do obrotu 

na ASX.  

Dywidendy 

Z zastrzeżeniem oraz zgodnie z przepisami i postanowieniami odpowiednio Ustawy o spółkach z 2001 

r., Regulaminu Notowań ASX, zasad dotyczących uprawnień związanych z akcjami uprzywilejowanymi 

i zasad dotyczących uprawnień przysługujących posiadaczom wszelkich akcji utworzonych lub 

objętych dokapitalizowaniem na podstawie specjalnych uzgodnień w zakresie dywidendy, Dyrektorzy 

mogą okresowo deklarować wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy uprawnionych do jej 

otrzymania. Z zastrzeżeniem zasad dotyczących uprawnień związanych z akcjami uprzywilejowanymi  

i zasad dotyczących uprawnień przysługujących posiadaczom wszelkich akcji utworzonych lub 

objętych dokapitalizowaniem na podstawie specjalnych uzgodnień w zakresie dywidendy, 

zadeklarowana dywidenda będzie wypłacana w odniesieniu do wszystkich akcji Emitenta zgodnie                  

z proporcją kwoty wniesionych środków pieniężnych (z wyłączeniem kwot uznanych) w sumie kwot 

wniesionych i należnych (z wyłączeniem kwot uznanych) w odniesieniu do takich akcji. 

Zwrot kapitału 

Z zastrzeżeniem wszelkich praw lub ograniczeń związanych z określoną kategorią akcji, w przypadku 

likwidacji Emitenta wszelkie nadwyżki będą musiały zostać podzielone pomiędzy akcjonariuszy                       

w proporcji, w jakiej kwota wniesiona (włącznie z kwotami uznanymi) na opłacenie akcji danego 

akcjonariusza pozostaje do sumy kwot wniesionych i należnych (włącznie z kwotami uznanymi) z tytułu 

opłacenia akcji wszystkich akcjonariuszy. Likwidator może, mocą uchwały specjalnej, dokonać 

podziału pomiędzy akcjonariuszy całości lub dowolnej części majątku Emitenta oraz zdecydować                    

o sposobie podziału majątku pomiędzy akcjonariuszy lub poszczególne kategorie akcjonariuszy.  
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Zmiana praw 

Prawa związane z określoną kategorią akcji Emitenta mogą być zmieniane lub unieważniane za 

pisemną zgodą posiadaczy 75% akcji danej kategorii lub w drodze uchwały specjalnej posiadaczy akcji 

danej kategorii. 

8. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w 

przyszłości: 

Dyrektorzy nie mają zamiaru zadeklarowania ani wypłaty dywidendy w perspektywie krótko- ani 

średnioterminowej, przy czym ewentualne powzięcie takiego zamiaru będzie mogło nastąpić 

wyłącznie z zastrzeżeniem, że Dyrektorzy nabiorą uzasadnionego przekonania, że bezpośrednio po 

wypłacie dywidendy wartość aktywów Emitenta będzie większa od wartości jego zobowiązań oraz że 

Emitent nie utraci zdolności do spłaty swojego zadłużenia w terminie jego wymagalności.  

Zamiarem Dyrektorów jest rozpoczęcie wypłacania dywidend dopiero wtedy, gdy będzie to 

uzasadnione z gospodarczego punktu widzenia lub w przypadku zasądzenia wysokiej kwoty w wyniku 

korzystnego orzeczenia w postępowaniu arbitrażowym przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i 

obrotem Nowymi Akcjami: 

Informacje ogólne 

Emitent jest zarejestrowany w Australii i obecnie prowadzi swoją działalność w taki sposób, że dla 

celów podatkowych jest uważany za rezydenta Australii. Poniższe podsumowanie zostało sporządzone 

w oparciu o założenie, że Emitent pozostanie rezydentem Australii dla celów podatkowych. 

Kwestie do uwzględnienia w kontekście podatków podlegających zapłacie w Polsce 

Poniższe podsumowanie zawiera opis niektórych najważniejszych konsekwencji wynikających                        

z przepisów polskiego prawa podatkowego w związku z inwestowaniem w Akcje Zwykłe. Nie stanowi 

ono jednak wyczerpującego opisu wszystkich potencjalnie istotnych kwestii związanych z przepisami 

prawa podatkowego w Polsce. Niniejsze podsumowanie nie stanowi porady podatkowej, a jego celem 

jest wyłącznie nakreślenie informacji ogólnych, w związku z czym każdy potencjalny inwestor powinien 

skonsultować się z profesjonalnym doradcą, by uzyskać wiedzę na temat konsekwencji podatkowych 

inwestowania w Akcje Zwykłe. 

i. Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych 

Zyski kapitałowe osób fizycznych będących rezydentami podatkowymi w Polsce                          

(tj. podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT), osoby 

fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają 

obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce 

położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: i) posiada na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek 

interesów życiowych); lub ii) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni                     

w roku podatkowym. Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a Ustawy o PIT). 
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Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych (w tym Akcji Zwykłych) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 

19% uzyskanego dochodu. Podlegający opodatkowaniu dochód z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych obliczany jest jako różnica między przychodami uzyskanymi w danym roku 

podatkowym ze zbycia papierów wartościowych (wartość papierów po cenie określonej w umowie 

sprzedaży) a kosztami uzyskania przychodów (co do zasady są to wydatki na nabycie lub objęcie tych 

papierów wartościowych), które można odliczyć w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży 

papierów wartościowych. Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych stanowi zatem 

przychód należny, nawet jeżeli nie został faktycznie uzyskany. Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego 

zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach, przy czym nie można ustalić ceny 

nabycia zbywanych papierów wartościowych, wówczas przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia 

stosuje się zasadę, zgodnie z którą każde zbycie jest dokonywane w odniesieniu do papierów 

wartościowych nabytych najwcześniej (tę zasadę stosuje się odrębnie do każdego rachunku papierów 

wartościowych). Jeżeli cena papierów wartościowych wyrażona w umowie bez wyraźnego powodu 

znacznie różni się od wartości rynkowej tych papierów, to przychód z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych zostanie ustalony przez organ podatkowy lub organ kontroli podatkowej w kwocie 

odzwierciedlającej stosowną wartość rynkową. Takiego dochodu nie sumuje się z dochodami 

uzyskanymi z innych źródeł, w związku z czym jest on opodatkowany osobno. W trakcie roku 

podatkowego osoby, które uzyskują dochód ze odpłatnego zbycia papierów wartościowych, nie są 

zobowiązane do wpłaty zaliczek na poczet podatku dochodowego. Podatnicy nie potrącają podatku 

(ani zaliczki) od wyżej wspomnianych transakcji. Jednak po zakończeniu danego roku podatkowego, 

który w przypadku osób fizycznych pokrywa się z rokiem kalendarzowym, podatnicy osiągający dochód 

z odpłatnego zbycia papierów wartościowych są zobowiązani do wykazania takiego dochodu w swoim 

rocznym zeznaniu podatkowym, obliczenia kwoty należnego podatku i dokonania wpłaty tego podatku 

na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego. 

W przypadku straty podatkowej poniesionej z tytułu zbycia papierów wartościowych w danym roku 

podatkowym, strata ta może zmniejszyć dochód wygenerowany z tego źródła (tj. ze zbycia papierów 

wartościowych) w kolejnych pięciu kolejnych latach podatkowych, przy czym kwota obniżenia 

zobowiązania podatkowego w danym roku nie może przekroczyć 50% poniesionej straty. Straty 

podatkowej poniesionej w związku ze zbyciem papierów wartościowych nie łączy się ze stratami 

podatkowymi poniesionymi przez podatnika z innych tytułów (źródeł przychodów). 

Roczne zeznania podatkowe są sporządzane przez podatników do końca kwietnia roku bezpośrednio 

następującego po roku podatkowym, w którym uzyskany został zysk, w oparciu o posiadane osobiste 

informacje dotyczące kwoty uzyskanego dochodu. Z kolei osoby prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne 

niebędące osobami prawnymi zobowiązane są złożyć takie zeznania do końca lutego roku 

bezpośrednio następującego po roku podatkowym. Powyższe przepisy nie mają zastosowania, jeżeli 

zbycie papierów wartościowych nastąpiło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ 

w takich przypadkach przychody ze zbycia papierów wartościowych należy klasyfikować jako 

pochodzące z prowadzenia takiej działalności oraz rozliczać je na zasadach ogólnych. 

Zyski kapitałowe osób fizycznych niebędących rezydentami podatkowymi w Polsce                         

(tj. podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) 

Zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów 

(przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek 

podatkowy). Zgodnie z art. 4a Ustawy o PIT, powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów               
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w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie  

z aktualnym stanowiskiem polskich organów podatkowych, osoby fizyczne podlegające 

ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, które uzyskują dochód ze zbycia papierów 

wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, muszą się stosować do tych 

samych zasad opodatkowania dotyczących zbycia papierów wartościowych, co określone powyżej, 

chyba że w odpowiednich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, stwierdzono inaczej. W świetle art. 30b ust. 3 Ustawy o PIT możliwe jest 

również zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub braku zapłaty podatku na podstawie takiej umowy, pod warunkiem że podatnik 

udowodni swoje miejsce zamieszkania do celów podatkowych odpowiednim zaświadczeniem                        

o rezydencji podatkowej. 

Dochód (przychód) z dywidend i inne przychody z Akcji Zwykłych pochodzące z zysków osób 

prawnych osiąganych przez osoby będące rezydentami podatkowymi w Polsce                             

(tj. podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PIT, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend                       

i innych przychodów z Akcji Zwykłych pochodzących z zysków osób prawnych (np. przychodów                        

z wykupu Akcji Zwykłych i przychodów uzyskanych z podziału aktywów osoby prawnej w związku z jej 

likwidacją) osiąganych przez osoby fizyczne podlegające nieograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy od uzyskanego dochodu 

(przychodu). Dochód (przychód) z dywidend i inne przychody z Akcji Zwykłych pochodzące z zysków 

osób prawnych stanowią dochód (przychód) faktycznie osiągnięty z posiadanych Akcji Zwykłych. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT, płatnicy wykonujący takie czynności są obowiązani pobierać 

zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika 

pieniędzy lub wartości pieniężnych (takich jak wypłata dywidendy i inne dochody z Akcji Zwykłych 

pochodzące z zysków osób prawnych). Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o PIT, podatek od dochodów 

w zakresie dywidendy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów 

wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach,                      

a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Nie jest 

jednak jasne, czy podatek od dochodów w zakresie dywidendy uzyskany przez osoby fizyczne                            

z australijskiej spółki zostanie pobrany przez polski dom maklerski z tytułu pośrednictwa w wypłacie, 

zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o PIT. Istnieje przepis, który stanowi, że kwoty podatku należnego od 

dywidend uzyskanych poza Polską i kwoty podatku zapłaconego poza Polską od takich dywidend winny 

być zgłaszane przez podatnika w rocznym zeznaniu podatkowym (art. 30a ust. 11 Ustawy o PIT). 

Większość doradców podatkowych uważa ten drugi przepis za nadrzędny w stosunku do pierwszego   

i w związku z tym jest zdania, że polski dom maklerski nie powinien pobierać żadnego podatku. W razie 

wątpliwości podatnicy powinni jednak zasięgnąć porady własnego doradcy podatkowego. 

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 

stanowi, że dywidendy wypłacane przez spółkę z siedzibą w Australii na rzecz polskiego podatnika 

mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Australii, przy czym podatek australijski nie może 

przekroczyć 15% kwoty dywidendy brutto. 

Należy zauważyć, że w odniesieniu do dywidend, które mogą podlegać opodatkowaniu w Australii, 

zgodnie z art. 24 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania, w Polsce obowiązuje potrącenie kwoty podatku zapłaconego w Australii. 
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Zgodnie z postanowieniami Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania, jeżeli polski podatnik prowadzi działalność gospodarczą w Australii przez 

położony tam stały zakład (tj. stałe miejsce prowadzenia działalności, przez które działalność 

gospodarcza prowadzona jest w całości lub w części) lub świadczy usługi w ramach działalności 

wykonywanej osobiście osobiste w Australii ze stałego miejsca w Australii, oraz jeżeli Akcje Zwykłe,                

z których wypłacane są dywidendy, są faktycznie związane z takim stałym zakładem lub stałym 

miejscem, wówczas dywidendy z tego tytułu będą opodatkowane w Australii jako zyski z działalności 

gospodarczej lub dochód ze świadczenia usług w ramach działalności wykonywanej osobiście, 

uzyskany przez ten stały zakład lub stałe miejsce. 

Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o PIT, w przypadku wypłaty dywidendy z papierów wartościowych 

zarejestrowanych na rachunkach zbiorczych, zryczałtowany podatek dochodowy jest pobierany                         

i przekazywany przez podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których 

dokonywane są płatności. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do 

dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Płatnicy podatku zobowiązani są dokonywać zapłaty 

kwoty podatku do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został 

pobrany, na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego. Do końca stycznia roku następującego po 

roku podatkowym płatnicy podatku, o których mowa w art. 41 Ustawy o PIT, są zobowiązani do 

przesłania rocznego zeznania podatkowego w standardowej formie do urzędu skarbowego 

właściwego miejscowo dla ich siedziby. Dochód (przychód) z dywidend i inne przychody z Akcji 

Zwykłych pochodzące z zysków osób prawnych, w przypadku których potrącono podatek 

zryczałtowany, nie są sumowane z przychodami z innych źródeł i nie są wykazywane w rocznym 

zeznaniu podatkowym. Niemniej jednak, zgodnie z art. 45 ust. 3b Ustawy o PIT, jeżeli podatek ten nie 

został pobrany przez płatnika, podatnik będący osobą fizyczną zobowiązany jest do rozliczenia 

podatku w rocznym zeznaniu podatkowym złożonym do końca kwietnia roku następującego po danym 

roku obrotowym. 

Zgodnie z art. 30a ust. 2a Ustawy o PIT, od dochodów (przychodów) z tytułu dywidend przekazanych 

na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, 

których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o obrocie 

instrumentami finansowymi, zryczałtowany 19% podatek jest pobierany przez płatnika od łącznej 

wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 

pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Roczne zeznania podatkowe dotyczące tego 

dochodu są składane przez płatnika (tj. podmioty prowadzące rachunki zbiorcze) w urzędzie 

skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Zgodnie z art. 45 ust. 3c 

Ustawy o PIT, podatnicy są obowiązani wykazać kwoty dywidend w swoim zeznaniu podatkowym, 

jeżeli papiery wartościowe zostały zarejestrowane na rachunku zbiorczym, a tożsamość podatnika nie 

została ujawniona płatnikowi. W przypadku takich podatników płatnik nie jest zobowiązany do 

sporządzenia ani przesłania żadnych zindywidualizowanych informacji dotyczących wartości dochodu. 

Dochód (przychód) z dywidend i inne przychody z Akcji Zwykłych pochodzące z zysków osób 

prawnych osiąganych przez osoby niebędące rezydentami podatkowymi w Polsce                          

(tj. podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) 

Zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). W świetle obecnie 

prezentowanego stanowiska polskich organów podatkowych, dochody w postaci dywidend i inne 

dochody z Akcji Zwykłych pochodzące z zysków osób prawnych nieposiadających siedziby                            
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w Rzeczypospolitej Polskiej, które są osiągane przez osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu w Polsce, nie powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce. 

Zyski kapitałowe osiągane przez osoby podlegające opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych i posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu              

w Polsce) 

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) są osoby prawne, spółki kapitałowe                     

w organizacji i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek 

osobowych niebędących spółkami komandytowo-akcyjnymi. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT, 

podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają 

obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania 

(nieograniczony obowiązek podatkowy). 

Zyski ze zbycia papierów wartościowych przez osobę prawną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium 

Polski podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w Ustawie o CIT. Podlegający 

opodatkowaniu dochód obliczany jest jako różnica między przychodami uzyskanymi w danym roku 

podatkowym ze zbycia papierów wartościowych (wartość papierów po cenie określonej w umowie 

sprzedaży) a kosztami uzyskania przychodów (co do zasady są to wydatki na nabycie tych papierów 

wartościowych), które można odliczyć w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży papierów 

wartościowych. Jeżeli cena papierów wartościowych wyrażona w umowie bez wyraźnego powodu 

znacznie różni się od wartości rynkowej tych papierów, to przychód z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych zostanie ustalony przez organ podatkowy lub organ kontroli podatkowej w kwocie 

odzwierciedlającej stosowną wartość rynkową. Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

jest sumowany z dochodem podatnika uzyskiwanym z innych źródeł, w celu obliczenia podstawy 

opodatkowania. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o CIT, dochód podatnika podatku dochodowego od 

osób prawnych jest opodatkowany według stawki 19% zastosowanej do podstawy opodatkowania. 

Zyski kapitałowe osiągane przez osoby podlegające opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych i nieposiadające siedziby lub Zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu                   

w Polsce) 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy Ustawy o CIT mają 

również zastosowanie do dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez spółki 

osobowe mające siedzibę lub zarząd w innych krajach, jeżeli są traktowane jako osoby prawne zgodnie 

z przepisami podatkowymi danego kraju i podlegają opodatkowaniu od całkowitej kwoty swoich 

dochodów, niezależnie od lokalizacji źródła tych dochodów (art. 1 ust. 3 Ustawy o CIT). 

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem polskich organów podatkowych, osoby podlegające 

opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych oraz podlegające ograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu, które uzyskują dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie, muszą się stosować do tych samych zasad opodatkowania 

dotyczących zbycia papierów wartościowych, co określone powyżej, chyba że w odpowiednich 

umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 

stwierdzono inaczej. Tacy podatnicy mogą być zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia                    

o rezydencji podatkowej w celu udokumentowania zasadności zastosowania stawki podatkowej 
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opartej na odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania lub braku podatku zgodnie 

z taką umową.  

Dochód (przychód) z dywidend i inne przychody z Akcji Zwykłych pochodzące z zysków osób 

prawnych osiąganych przez osoby podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób prawnych i posiadające siedzibę lub Zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej               

(tj. podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce)  

Dochód (przychód) z dywidend i inne przychody z Akcji Zwykłych pochodzące z zysków osób prawnych 

osiąganych przez osoby podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych             

i posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu 

jako dochód z zysków kapitałowych. Taki dochód podlega co do zasady opodatkowaniu według 

podstawowej stawki 19% (9% w przypadku podatników uprawnionych do stosowania obniżonej 

stawki podatkowej). 

W przypadku straty podatkowej poniesionej z tytułu zbycia papierów wartościowych w danym roku 

podatkowym, strata ta może zmniejszyć dochód wygenerowany z tego źródła (tj. ze zbycia papierów 

wartościowych) w kolejnych pięciu kolejnych latach podatkowych, przy czym kwota obniżenia 

zobowiązania podatkowego w danym roku nie może przekroczyć 50% poniesionej straty. Straty 

podatkowej poniesionej w związku ze zbyciem papierów wartościowych nie łączy się ze stratami 

podatkowymi poniesionymi przez podatnika z innych tytułów (źródeł przychodów). 

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 

stanowi, że dywidendy wypłacane przez spółkę z siedzibą w Australii na rzecz polskiego podatnika 

mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Australii, przy czym podatek australijski nie może 

przekroczyć 15% kwoty dywidendy brutto.  

Należy zauważyć, że w odniesieniu do dywidend, które mogą podlegać opodatkowaniu w Australii, 

zgodnie z art. 24 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania, w Polsce obowiązuje potrącenie kwoty podatku zapłaconego w Australii. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania, jeżeli polski podatnik prowadzi działalność gospodarczą w Australii przez 

położony tam stały zakład (tj. stałe miejsce prowadzenia działalności, przez które działalność 

gospodarcza prowadzona jest w całości lub w części) oraz jeżeli Akcje Zwykłe, z których wypłacane są 

dywidendy, są faktycznie związane z takim stałym zakładem, wówczas dywidendy z tego tytułu będą 

opodatkowane w Australii jako zyski z działalności gospodarczej, uzyskany przez ten stały zakład. 

Dochód (przychód) z dywidend i inne przychody z Akcji Zwykłych pochodzące z zysków osób 

prawnych osiąganych przez osoby podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób prawnych i nieposiadające siedziby lub Zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(tj. podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). W świetle obecnie 

prezentowanego stanowiska polskich organów podatkowych, dochody w postaci dywidend i inne 

dochody z Akcji Zwykłych pochodzące z zysków osób prawnych nieposiadających siedziby                                      

w Rzeczypospolitej Polskiej, które są osiągane przez podatników podlegających ograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu w Polsce, nie powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce. 
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ii. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 Ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz 

zamiany rzeczy i praw majątkowych. Czynności te podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:                 

i) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ii) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe 

wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku 

czynności cywilnoprawne polegające na sprzedaży praw majątkowych będących instrumentami 

finansowymi: i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, b) dokonywanej za 

pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, c) dokonywanej w ramach 

obrotu zorganizowanego, d) dokonywanej poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne 

oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu 

zorganizowanego, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku 

z powyższym sprzedaż Akcji Zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest 

zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

iii. Opodatkowanie darowizn i spadków 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn 

podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem 

dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, 

darowizny lub polecenia darczyńcy. Nabycie praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega 

temu podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca posiadał 

miejsce rezydencji podatkowej w Polsce lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podatek ten jest płacony przez spadkobiercę, następcę lub obdarowanego. Podstawę opodatkowania 

stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych otrzymanych po odliczeniu długów i obciążeń (wartość 

netto), oszacowana na podstawie stanu tych rzeczy i praw majątkowych w dniu ich otrzymania oraz 

na podstawie cen rynkowych obowiązujących na dzień powstania zobowiązania podatkowego. 

Podstawa opodatkowania jest określana na podstawie grupy podatkowej, do której odbiorca został 

przypisany. Odpowiednia grupa podatkowa jest przypisywana zgodnie z osobistym stosunkiem 

odbiorcy do osoby, od której dana rzecz lub prawa majątkowe zostały otrzymane lub odziedziczone. 

Spadki i darowizny podlegają opodatkowaniu według progresywnej stawki od 3% do 20% podstawy 

opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej, do której odbiorca został przypisany. W każdej 

grupie obowiązują pewne kwoty zwolnione z podatku. Podatnicy są zobowiązani, z wyjątkiem 

przypadków, w których płatnik podatku pobiera podatek, do złożenia właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego zeznania podatkowego określającego otrzymanie rzeczy lub praw majątkowych  

w zwykłej formie, w terminie jednego miesiąca od daty powstania zobowiązania podatkowego.                    

Do zeznania podatkowego należy dołączyć wszelkie dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie 

podatku. Podatek jest płacony w terminie 14 dni od otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego, 

określającej wysokość zobowiązania podatkowego. 



Strona 38 z 263  

Zgodnie z art. 4a ust. 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie 

własności rzeczy lub praw majątkowych (w tym papierów wartościowych) przez małżonka, zstępnych, 

wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą oni nabycie własności rzeczy lub 

praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia 

powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 

miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Powyższe 

zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli w chwili nabycia nabywca był obywatelem polskim lub 

obywatelem państwa członkowskiego UE lub kraju należącego do EOG albo miał miejsce zamieszkania 

na terytorium Polski lub na terytorium któregokolwiek z tych państw. 

W przypadku niespełnienia powyższych warunków nabycie rzeczy lub praw majątkowych podlega 

opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych dla osób przypisanych do pierwszej grupy 

podatkowej. 

Opodatkowanie w Australii  

Poniższe uwagi opierają się na przepisach Ustawy o podatku dochodowym z 1936 r. i Ustawy o podatku 

dochodowym z 1997 r. oraz na aktualnych interpretacjach i praktyce organów podatkowych. 

Poniższe informacje mają charakter wyłącznie opisowy i nie stanowią pełnej analizy wszystkich 

ewentualnych implikacji podatkowych w Australii związanych z posiadaniem i zbywaniem Akcji 

Zwykłych. Konkretna sytuacja podatkowa każdego Akcjonariusza wyznacza mające zastosowanie 

implikacje w zakresie australijskiego podatku dochodowego odnośnie do tego Akcjonariusza,                           

w związku z czym zalecamy każdemu Akcjonariuszowi zasięgnięcie porady u swojego własnego 

doradcy podatkowego w sprawie konsekwencji uzyskania dywidend oraz posiadania i zbywania Akcji 

Zwykłych. 

Nabywanie i zbywanie 

Akcjonariusze będący rezydentami Australii 

Rodzaj opodatkowania mającego zastosowanie do zbycia Akcji Zwykłych będzie zależeć od tego, czy 

dane akcje są przechowywane na rachunku przychodów, czy na rachunku kapitałowym. Jest to kwestia 

natury faktycznej, w związku z czym każdy inwestor winien wziąć pod uwagę własne okoliczności. 

Akcjonariusze będący rezydentami Australii prowadzący obrót Akcjami Zwykłymi w ramach swojej 

zwykłej działalności będą przechowywać swoje akcje na rachunku przychodów. Akcjonariusze ci będą 

zobowiązani do uwzględnienia zysku pochodzącego ze zbycia swoich Akcji Zwykłych we własnych 

dochodach podlegających opodatkowaniu. Analogicznie, strata wynikająca ze zbycia Akcji Zwykłych na 

rachunku przychodów może zostać zaliczona w poczet odliczenia od dochodu podlegającego 

opodatkowaniu. Akcjonariusze, którzy uwzględniają zysk ze zbycia swoich Akcji Zwykłych w dochodach 

podlegających opodatkowaniu (lub uwzględniają stratę powstałą w wyniku zbycia swoich Akcji 

Zwykłych w poczet odliczenia od dochodu), nie powinni podlegać opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o podatku od zysków kapitałowych, lecz na podstawie zwykłych przepisów w zakresie 

podatku dochodowego wynikających z Ustawy o podatku dochodowym z 1997 r. 

Co do zasady należy się spodziewać, że wszyscy pozostali Akcjonariusze będący rezydentami Australii 

będą przechowywać swoje Akcje Zwykłe na rachunku kapitałowym. Akcjonariusze będący 

rezydentami Australii powinni rozważyć wpływ australijskich przepisów podatkowych dotyczących 

zysków kapitałowych na zbycie posiadanych przez nich Akcji Zwykłych. 
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Uznaje się, że Akcjonariusz będący rezydentem Australii czerpie zysk kapitałowy, gdy przychody 

uzyskane ze zbycia przekraczają podstawę kosztów Akcji Zwykłej na potrzeby podatku od zysków 

kapitałowych. Analogicznie, uznaje się, że Akcjonariusz ponosi stratę kapitałową z tytułu zbycia Akcji 

Zwykłej, gdy otrzymane przychody ze zbycia są mniejsze od podstawy obniżonej ceny Akcji Zwykłej na 

potrzeby podatku od zysków kapitałowych. Straty kapitałowe można wykorzystać wyłącznie w celu 

pomniejszenia zysków kapitałowych w roku bieżącym lub przenieść je w celu pomniejszenia przyszłych 

zysków kapitałowych (pod warunkiem, że spełnione zostaną wszelkie wymagane testy na odrobienie 

strat, w stosownych przypadkach). Strat tego rodzaju nie można wykorzystywać do pomniejszenia 

dochodu niepochodzącego z zysków kapitałowych. 

Akcjonariusz nabywa Akcję Zwykłą w dniu emisji lub przeniesienia Akcji Zwykłej. Podstawą kosztu 

nabytej Akcji Zwykłej jest zazwyczaj kwota, którą Akcjonariusz płaci za nabycie Akcji Zwykłej, 

powiększona o wszelkie związane z tym nabyciem koszty, na przykład koszty pośrednictwa. 

Jeżeli Akcjonariusz będący rezydentem Australii posiadał Akcję Zwykłą jako składnik swoich aktywów 

kapitałowych przez co najmniej 12 miesięcy, wówczas zysk kapitałowy (po odliczeniu ewentualnych 

strat kapitałowych) może również zostać zmniejszony o ulgę podatkową od zysków kapitałowych 

przysługującą określonym Akcjonariuszom. Ulga ta jest wyrażana procentowo, przy czym dla osób 

fizycznych i trustów wynosi 50,0%, a dla funduszy emerytalnych oraz, w pewnych okolicznościach, 

zakładów ubezpieczeń na życie wynosi ona 33,3%. Akcjonariusze będący osobami prawnymi oraz 

Akcjonariusze będący osobami fizycznymi, lecz niebędący rezydentami Australii nie są uprawnieni do 

ulgi od podatku od ogólnych zysków kapitałowych. 

Wszelkie zyski kapitałowe netto (po odrobieniu ewentualnych strat kapitałowych) są następnie 

uwzględniane w dochodzie Akcjonariusza podlegającym opodatkowaniu. Wysokość podatku będzie 

zależała od rodzaju Akcjonariusza i będzie zależna od mającej do niego zastosowanie krańcowej stawki 

podatkowej. 

Akcjonariusze niebędący rezydentami Australii 

W sytuacji, gdy Akcjonariusze niebędący rezydentami Australii posiadają Akcje Zwykłe na rachunku 

przychodów, konieczne może być uwzględnienie zysków ze sprzedaży Akcji Zwykłych w dochodzie 

podlegającym opodatkowaniu. Jest to uzależnione od zastosowania ewentualnego odliczenia 

wynikającego z zawartych przez Australię umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które może 

wyłączyć takie zyski z opodatkowania w Australii. 

Co do zasady należy się spodziewać, że wszyscy pozostali Akcjonariusze niebędący rezydentami 

Australii będą przechowywać swoje Akcje Zwykłe na rachunku kapitałowym. Akcjonariusze niebędący 

rezydentami Australii powinni rozważyć wpływ australijskich przepisów podatkowych dotyczących 

zysków kapitałowych na zbycie posiadanych przez nich Akcji Zwykłych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osoba posiadająca miejsce zamieszkania w kraju innym 

niż Australia, która dokonuje zbycia akcji australijskiej spółki, nie powinna podlegać opodatkowaniu 

podatkiem od zysków kapitałowych w Australii, z zastrzeżeniem następujących dwóch wyjątków: 

a)  jeżeli dana osoba posiada akcje w ramach prowadzenia obrotu lub działalności gospodarczej 

prowadzonej przez stały zakład w Australii; lub 

b)  jeżeli posiadaczem akcji jest spółka, w której: 

i)  akcjonariusz i jego jednostki stowarzyszone posiadają (lub posiadali przez okres 12 miesięcy 

w ciągu ostatnich 24 miesięcy) co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym spółki; oraz 
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ii)  ponad 50% wartości aktywów spółki można przypisać australijskim nieruchomościom (zob. 

definicja poniżej). 

Australijska nieruchomość to nieruchomość położona w Australii (w tym również objęta dzierżawą 

gruntu, jeżeli dany grunt znajduje się w Australii) lub objęta prawem do prowadzenia robót górniczych, 

wydobywczych lub poszukiwawczych (w zakresie, w jakim prawo to nie jest nieruchomością), o ile 

dane surowce mineralne, ropa naftowa lub kopaliny znajdują się w Australii. 

Dywidendy 

Co do zasady, dywidendy wypłacane z Akcji Zwykłych mogą być opodatkowane pełną stawką CIT lub 

nieopodatkowane stawką CIT. Dywidendy opodatkowane pełną stawką CIT pozwalają na 

zastosowanie pełnego odliczenia od podatku przez akcjonariusza. Takie odliczenie wynika                                      

z opodatkowania dywidendy australijskim podatkiem od osób prawnych, który został zapłacony z 

tytułu podziału zysków. Z tytułu dywidendy, która nie została opodatkowana pełną stawką CIT, nie 

przysługuje możliwość pełnego odliczenia od podatku przez akcjonariusza. 

Status rezydenta posiadany przez Akcjonariusza oraz okoliczność, czy dana dywidenda została 

opodatkowana pełną stawką CIT, czy nie, powodują różne konsekwencje podatkowe, zgodnie                            

z opisem poniżej. 

Akcjonariusze będący rezydentami Australii 

Akcjonariusze będący rezydentami Australii zobowiązani są uwzględnić otrzymane dywidendy wraz                 

z wszelkimi odliczeniami od podatku przysługującymi z tytułu objęcia dywidendy pełną stawką CIT                  

w swoich dochodach podlegających opodatkowaniu. Akcjonariusz będący rezydentem Australii może 

w takiej sytuacji odliczyć od swojego podatku pełną kwotę podatku zapłaconą w ramach objęcia 

dywidendy pełną stawką CIT. 

Co do zasady, aby móc skorzystać z takiego odliczenia, Akcjonariusz musi posiadać akcje na własny 

rachunek przez 45 dni (nie licząc dnia nabycia i dnia zbycia). Zasada ta nie powinna jednak mieć 

zastosowania, jeżeli uprawnienie do odliczenia nie przekracza kwoty 5 000 AUD w odniesieniu do 

wszystkich dywidend otrzymanych w roku podatkowym, w którym dywidenda została wypłacona. 

Akcjonariusze będący osobami fizycznymi i fundusze emerytalne mogą otrzymać zwrot podatku                    

w takim zakresie, w jakim odliczenie od podatku z tytułu objęcia dywidendy pełną stawką CIT 

przekracza ich zobowiązanie podatkowe za dany rok podatkowy. 

W przypadku osoby prawnej, dla której odliczenie od podatku z tytułu objęcia dywidendy pełną stawką 

CIT przekracza podatek należny w danym roku podatkowym, saldo odliczenia od podatku może zostać 

powiększone i przeniesione jako strata podatkowa, którą można będzie wykorzystać do pomniejszenia 

dochodu podlegającego opodatkowaniu w latach kolejnych. Otrzymanie dywidendy objętej pełną 

stawką CIT powoduje również co do zasady możliwość odliczenia podatku zapłaconego z tytułu 

dywidendy od podatku podlegającego zapłacie przez daną osobę prawną w zakresie, w jakim 

dywidenda została objęta pełną stawką CIT. 

Akcjonariusze niebędący rezydentami Australii 

Dywidendy objęte pełną stawką CIT, które zostały wypłacone akcjonariuszom niebędącym 

rezydentami Australii co do zasady nie podlegają opodatkowaniu podatkiem pobieranym u źródła. 

Dywidendy nieobjęte pełną stawką CIT podlegają podatkowi pobieranemu u źródła od części 

nieobjętej pełną stawką CIT, z wyjątkiem przypadków, w których dywidenda została określona jako 

„przekazanie dochodu zagranicznego” (co sprowadza się do dochodu i zysków pochodzących                         
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z zagranicy, patrząc z perspektywy australijskiej, w tym dywidend otrzymanych od spółek spoza 

Australii). 

W zakresie, w jakim dywidendy nieobjęte pełną stawką CIT nie zostały wypłacone z zagranicznych 

dochodów, podatek pobierany u źródła będzie miał stawkę 30% (chyba że z umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania wynika niższa stawka podatku pobieranego u źródła). 

Na przykład w odniesieniu do rezydentów Wielkiej Brytanii stawka tego podatku jest co do zasady 

obniżana do 15% zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między Australią a Wielką 

Brytanią (stawka ta może się różnić w niektórych okolicznościach). 

Emitent wyśle akcjonariuszom oświadczenia wskazujące, w jakim stopniu dywidendy zostały objęte 

pełną stawką CIT, w jakim stopniu zostały wypłacone z dochodów zagranicznych oraz jaka kwota 

podatku u źródła została ewentualnie pobrana przez Emitenta. 

Posiadacz Akcji Zwykłych niebędący rezydentem Australii (niebędący również rezydentem 

podatkowym Australii i niebędący posiadaczem Akcji Zwykłych jako składnika aktywów swojego 

przedsiębiorstwa przez stały zakład w Australii) i nieosiągający innych dochodów ze źródeł 

australijskich nie jest zobowiązany do złożenia australijskiego zeznania podatkowego. 

Australijska opłata skarbowa 

Dopóki Akcje Zwykłe są notowane na ASX lub LSE, nabycie lub zbycie Akcji Zwykłych nie podlega 

opłacie skarbowej w Australii. 

Australijska opłata skarbowa może być jednak należna, jeżeli jakakolwiek osoba wraz z osobami 

powiązanymi nabędzie istotny udział w spółce (90% lub więcej akcji) w okresie, gdy spółka jest 

notowana na ASX lub LSE. 

Australijski podatek od towarów i usług (PTU) 

Dopóki Akcje Zwykłe są notowane na ASX lub LSE, nabycie lub zbycie Akcji Zwykłych nie powinno 

podlegać opodatkowaniu PTU w Australii. 

Akcjonariusze zarejestrowani jako płatnicy PTU będą musieli przeanalizować swoje konkretne 

okoliczności, by ustalić, czy przysługuje im prawo do ubiegania się o odliczenie podatku naliczonego  

w związku z PTU poniesionym na wydatki związane z nabyciem lub zbyciem Akcji Zwykłych. 

Pozostałe kwestie 

Akcjonariusze będący rezydentami Australii mają co do zasady obowiązek powiadomienia Emitenta o 

swoim numerze identyfikacji podatkowej (lub australijskim numerze podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą, jeżeli dana osoba prowadzi taką działalność) w odniesieniu do posiadanych 

Akcji Zwykłych. Brak spełnienia tego obowiązku może skutkować koniecznością zastosowania przez 

Emitenta najwyższej krańcowej stawki podatkowej wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne 

Medicare (obecnie 47%). Akcjonariusz będzie jednak uprawniony do odliczenia od podatku lub zwrotu 

nadpłaconego podatku na podstawie złożonych przez siebie zeznań podatkowych do wysokości w ten 

sposób pobranego podatku. 
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10. Wskazanie stron umów o gwarancję emisji i ich istotnych postanowień, o ile Emitent 

zawarł takie umowy: 

Nie dotyczy - Emitent nie zawarł jakiejkolwiek umowy o gwarantowanie emisji w związku z Ofertą. 

Emisja Nowych Akcji nie jest gwarantowana. 

11. Określenie zasad dystrybucji oferowanych Nowych Akcji 

Warunki Oferty: 

Poniżej zostały przedstawione warunki, na których przeprowadzana jest Oferta. Akceptacja Oferty 

oznacza wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia niniejszego Memorandum Informacyjnego                       

i postanowienia Statutu Emitenta. 

i. Grupy inwestorów, do których Oferta jest skierowana: 

Kto jest uprawniony do wzięcia udziału w Ofercie? 

Zapisy na Nowe Akcje w ramach Oferty w Polsce mogą być składane przez osoby będące posiadaczami 

Akcji Zwykłych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych 

prowadzonych w Polsce w Dniu Ustalenia Praw oraz o ile posiadacz ten nie jest rezydentem USA ani 

żadnej innej jurysdykcji, w której Oferta byłaby niezgodna z prawem, i nie ma siedziby w USA ani                     

w żadnej innej jurysdykcji, w której Oferta byłaby niezgodna z prawem.  

Oferta skierowana do każdego Uprawnionego Akcjonariusza jest składana na tych samych warunkach. 

Przysługujące posiadaczom Akcji Zwykłych prawa wynikające z Oferty są prawami osobistymi,                          

w związku z czym Oferty nie można się zrzec na korzyść innej osoby (tzn. nie można przenieść praw do 

zapisu na Nowe Akcje na żadną inną osobę). 

ii. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży: 

Data Otwarcia i Data Zamknięcia Oferty 

Otwarcie Oferty w Polsce nastąpi w dniu 28 lipca 2020 r. (Data Otwarcia).  

Zamknięcie Oferty w Polsce nastąpi o godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Warszawie) w dniu 12 

sierpnia 2020 r. (Data Zamknięcia). 

Emitent nie przyjmie żadnych zapisów na Nowe Akcje złożonych po Dacie Zamknięcia. Jednakże, 

Dyrektorzy zastrzegają sobie prawo, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o spółkach z 2001 r.                            

i Regulaminu Notowań ASX, do zmiany Daty Zamknięcia bez uprzedniego powiadomienia, w tym do 

przedterminowego zamknięcia Oferty. Jednocześnie, przyjęcie wcześniejszej daty zamknięcia Oferty 

może wynikać z decyzji KDPW i/lub decyzji odpowiednich firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy 

od Uprawnionych Akcjonariuszy, na co Emitent nie ma wpływu. W związku z powyższym, Dyrektorzy 

zachęcają wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy (w tym Depozytariuszy) zamierzających wziąć 

udział w Ofercie do złożenia zapisu oraz/lub dokonania przelewu Środków Pieniężnych na Pokrycie 

Zapisu w możliwie jak najszybszym terminie. W przypadku zmiany Daty Zamknięcia, kolejne terminy 

będą również mogły ulec odpowiednim zmianom.  
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Harmonogram* 

Szczegóły Data 

Dzień Ustalenia Praw  

Dzień ustalenia Uprawnionych Akcjonariuszy  

 20 lipca 2020 r. (koniec dnia) 

Data Otwarcia 

Dzień otwarcia Oferty 

28 lipca 2020 r. 

Data Zamknięcia 

Dzień zamknięcia Oferty 

Wszelkie zapisy i płatności muszą wpłynąć najpóźniej 

w tym terminie 

Godzina 12.00  

(czasu obowiązującego w Warszawie)  

w dniu 12 sierpnia 2020 r. 

 

Ogłoszenie wyników Oferty 19 sierpnia 2020 r. 

Data Emisji 

Planowana data emisji Nowych Akcji  

21 sierpnia 2020 r. 

Notowanie Nowych Akcji na ASX 

Wniosek o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na GPW 

zostanie złożony niezwłocznie tak aby pierwszy dzień 

notowania na GPW był równy z datą emisji Nowych Akcji  

21 sierpnia 2020 r. 

* Powyższe daty mają charakter wyłącznie orientacyjny, w związku z czym, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania zgodności 

z obowiązującym prawem, mogą ulec zmianie według uznania Emitenta. Akcjonariusze zostaną powiadomieni o wszelkich 

zmianach w tym zakresie. 

iii. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz terminu związania zapisem: 

Terminy składania zapisów na Nowe Akcje: 

Zapisy na Nowe Akcje będą przyjmowane w terminach wskazanych w Harmonogramie.  

Cena 

Cena Emisyjna za każdą Nową Akcję wynosi 0,69 PLN (zero złotych 69/100). 

Minimalna i maksymalna wielkość zapisu na Nowe Akcje: 

W ramach Oferty dostępne są następujące pakiety Nowych Akcji: 

 
Liczba Akcji Kwota Zapisu 

(PLN) 

Pakiet A 120 000  82 800  

Pakiet B 100 000  69 000  

Pakiet C 80 000  55 200  

Pakiet D 60 000  41 400  

Pakiet E 40 000  27 600  

Pakiet F 20 000  13 800  

Pakiet G 8 000  5 520  
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Nowe Akcje oferowane są w ramach Oferty wyłącznie Uprawnionym Akcjonariuszom. Maksymalna 

wielkość zapisu wynosi 82 800,00 zł, czyli 120 000 Nowych Akcji.  

Minimalna kwota, na którą można złożyć zapis na Nowe Akcje w ramach Oferty, wynosi 5 520,00 zł, 

czyli 8 000 Nowych Akcji.  

W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę Nowych Akcji niż wynikająca z maksymalnej liczby, zapis 

taki będzie traktowany jak zapis na maksymalną dopuszczalną liczbę Nowych Akcji, czyli 120 000 

Nowych Akcji.  

Procedura składania zapisów na Nowe Akcje: 

Uprawieni Akcjonariusze, będący posiadaczami Akcji Zwykłych w Dniu Ustalenia Praw, uprawnieni są 

w terminach określonych w Harmonogramie, do złożenia zapisu za pośrednictwem firm 

inwestycyjnych, prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są 

posiadane przez nich Akcje Zwykłe na koniec Dnia Ustalenia Praw. 

Zapisy na Nowe Akcje będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej 

firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis, jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi 

w niniejszym Memorandum Informacyjnym.  

Firmy inwestycyjne będą przyjmować zapisy na Nowe Akcje w ramach Oferty od Daty Otwarcia do 

Daty Zamknięcia.  

Zapisy są wiążące do Daty Emisji. 

Dyrektorom Emitenta przysługiwać będzie, według własnego uznania, prawo zaoferowania Nowych 

Akcji, które nie zostaną objęte w trybie realizacji praw przez Uprawnionych Akcjonariuszy w ramach 

Oferty. Zapisy na takie Nowe Akcje przyjmowane będą przez: 

 
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.  
ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa  
 
w sposób uzgodniony z Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

Uprawniony Akcjonariusz, składający zapis na Nowe Akcje za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, 

która umożliwia złożenie dyspozycji za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy 

wykorzystaniu innych środków technicznych, może złożyć zapis za ich pośrednictwem, podając 

wszystkie dane, niezbędne do złożenia zapisu na Nowe Akcje, zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Memorandum Informacyjnego. 

Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Nowe Akcje w ramach 

Oferty lub zasady działania przez pełnomocnika, powinny być zgodne z procedurami domu 

maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych przyjmującego zapis.                      

W poszczególnych domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych 

udzielane będą techniczne informacje dotyczące składania zapisów oraz dostępne będą Formularze 

Zapisu. 

W przypadku, gdy Uprawnieni Akcjonariusze realizują swoje uprawnienia z rachunku papierów 

wartościowych danego Uprawnionego Akcjonariusza w domu maklerskim, Nowe Akcje zostaną 

zapisane automatycznie na rachunku papierów wartościowych, z którego realizowany jest zapis - bez 

konieczności złożenia przez takiego Uprawnionego Akcjonariusza dyspozycji deponowania. 
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Nowe Akcje nieobjęte w wykonaniu praw przez Uprawnionych Akcjonariuszy w ramach Oferty, które 

zostały następnie objęte przez inwestorów wskazanych przez Dyrektorów, zostaną zapisane na 

rachunkach papierów wartościowych tych inwestorów wskazanych w złożonych dyspozycjach 

deponowania.  

Termin związania zapisem  

W przypadku, gdy po rozpoczęciu Oferty Emitent udostępni suplement do niniejszego Memorandum 

Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału 

Nowych Akcji, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, Emitent w tej sytuacji 

dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Nowych Akcji tak, aby Uprawnieni Akcjonariusze, 

którzy złożyli zapisy na Nowe Akcje przed udostępnieniem suplementu, mogli wycofać zgodę na 

nabycie Nowych Akcji w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu. 

Uprawniony Akcjonariusz będzie związany złożonym zapisem do dnia przydziału Nowych Akcji lub do 

czasu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Nowych Akcji lub do dnia ogłoszenia 

informacji o niedojściu oferty publicznej Nowych Akcji do skutku. 

Skutek złożenia zapisu i oświadczenie Akcjonariusza 

Uprawniony Akcjonariusz, który dokona zapisu na Nowe Akcje (w zależności od przypadku): 

(a) zostanie uznany za osobę, która oświadczyła i zapewniła, że jest Uprawnionym 

Akcjonariuszem oraz że może uczestniczyć w Ofercie;  

(b) nieodwołalnie i bezwarunkowo wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Memorandum 

Informacyjnego;  

(c) przyjmuje do wiadomości, że jego zapis będzie nieodwołalny i bezwarunkowy; 

(d) potwierdza i oświadcza Emitentowi, że nie złożył zapisu na Nowe Akcje o wartości 

przekraczającej 82 800 PLN;  

(e) oświadcza, że łączna cena objętych zapisem następujących akcji nie przekracza 82 800 PLN 

(niezależnie od tego, czy subskrybent otrzymał więcej niż jedną Ofertę lub czy otrzymał kilka 

Ofert jako osoba działająca w więcej niż jednym charakterze):  

(i) Nowych Akcji stanowiących przedmiot zapisu w ramach Oferty; 

(ii) wszelkich innych Nowych Akcji wyemitowanych na rzecz Uprawnionego 

Akcjonariusza w ramach Oferty oraz wszelkich innych Akcji Zwykłych 

wyemitowanych na rzecz akcjonariusza w ramach podobnego porozumienia                    

w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie zapisu w ramach Oferty                                       

(z wyłączeniem Akcji Zwykłych, o które wniosek został złożony, lecz które nie 

zostały wyemitowane);  

(iii) wszelkich innych Nowych Akcji, których nabycie w ramach Oferty Uprawniony 

Akcjonariusz zlecił Depozytariuszowi na swoją rzecz; oraz 

(iv) wszelkich innych Akcji Zwykłych wyemitowanych na rzecz Depozytariusza na 

podstawie porozumienia podobnego do Oferty w ciągu 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie zapisu w ramach Oferty w wyniku dyspozycji wydanej 

Depozytariuszowi; 
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(f) wyraża zgodę na związanie go postanowieniami Statutu Emitenta; oraz 

(g) zostanie uznany za osobę, która złożyła następujące oświadczenia i zapewnienia: 

(i) Uprawniony Akcjonariusz potwierdza, że Nowe Akcje nie zostały zarejestrowane            

i nie będą zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach 

wartościowych ani przepisów dotyczących papierów wartościowych 

jakiegokolwiek stanu lub innej jurysdykcji w USA, ani żadnej innej jurysdykcji poza 

Australią, Nową Zelandią, Wielką Brytanią, Niemcami i Polską, co oznacza, że Nowe 

Akcje nie mogą być oferowane, sprzedawane ani odsprzedawane w USA,                       

z wyjątkiem transakcji wyłączonych lub niepodlegających wymogom 

rejestracyjnym amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych                                        

i obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych jakiegokolwiek 

stanu lub innej jurysdykcji w USA; 

(ii) Uprawniony Akcjonariusz nabywa Nowe Akcje poza USA w ramach „transakcji 

zagranicznej” (zgodnie z definicją zawartą w Regule 902(h) amerykańskiej Ustawy 

o papierach wartościowych); 

(iii) Uprawniony Akcjonariusz oświadcza i zapewnia, że nie znajduje się na terytorium 

USA i nie działa na rachunek ani na rzecz osoby znajdującej się na terytorium USA; 

(iv) Uprawniony Akcjonariusz zobowiązuje się nie wysyłać niniejszego Memorandum 

Informacyjnego, Formularza Zapisu ani żadnych innych materiałów związanych                  

z Ofertą żadnej osobie znajdującej się na terytorium USA; 

(v) Uprawniony Akcjonariusz zobowiązuje się, że jeżeli w przyszłości podejmie decyzję 

o sprzedaży lub przeniesieniu Nowych Akcji w inny sposób, uczyni to wyłącznie                

„w zwykłym trybie” transakcji na ASX, LSE i GPW, co do której ani sam akcjonariusz, 

ani żadna osoba działająca w jego imieniu nie będzie wiedziała ani miała powodu, 

by uznać, że sprzedaż ta została wcześniej umówiona z osobą znajdującą się na 

terytorium USA lub że nabywca znajduje się na terytorium USA; oraz 

(vi) w przypadku podmiotów działających jako osoba wyznaczona lub powiernik, każdy 

beneficjent rzeczywisty, w imieniu którego dany podmiot składa zapis, posiada 

miejsce zamieszkania w Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Polsce lub 

Niemczech i nie znajduje się na terytorium USA oraz nie działa na rachunek ani na 

korzyść osoby znajdującej się na terytorium USA, przy czym podmiot składający to 

oświadczenie nie wysłał ani nie wyśle niniejszego Memorandum Informacyjnego, 

Formularza Zapisu ani żadnych informacji związanych z Ofertą do żadnej takiej 

osoby. 

iv. Zasady, miejsca i daty dokonywania wpłat oraz skutki prawne braku niedokonania 

wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej: 

Jak należy dokonywać płatności za Nowe Akcje? 

Płatność za Nowe Akcje winna być dokonywana w PLN (złotych), zgodnie z Ceną Emisyjną i wielkością 

pakietu Nowych Akcji. 
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Dla ważności zapisu na Nowe Akcje wymagane jest, aby w terminie przyjmowania zapisów na Nowe 

Akcje Środki Pieniężne na Pokrycie Zapisu znalazły się na właściwym rachunku danej firmy 

inwestycyjnej (przyjmującej zapis) najpóźniej w chwili składania zapisu.  

W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Dyrektorów Emitenta, 

inwestorzy dokonują wpłat na Nowe Akcje na wydzielony rachunek bankowy Prosper Capital Dom 

Maklerski S.A. o numerze 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 w Banku PKO BP S.A. Środki na opłacenie 

Nowych Akcji powinny znaleźć się na rachunku PCDM nie później, niż w ostatnim dniu przewidzianym 

na składanie zapisów na Nowe Akcje przez inwestorów wskazanych przez Dyrektorów Emitenta.  

Wyłączną odpowiedzialność z tytułu terminowego wniesienia wpłat na Nowe Akcje ponosi inwestor.  

Wpłaty na Nowe Akcje nie podlegają oprocentowaniu.  

v. Informacje 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: 

Zapis na Nowe Akcje jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.  

Zgodnie z art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, Uprawnionym Akcjonariuszom, którzy wyrazili 

zgodę na subskrypcję Nowych Akcji przed udostępnieniem suplementu do Memorandum 

Informacyjnego, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 

dwóch dni roboczych po udostępnienie suplementu do Memorandum Informacyjnego, pod 

warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, o których mowa w art. 

37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu 

oferowania lub dostarczeniem Nowych Akcji, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 

wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa 

do wycofania zgody określa się w suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Za zgodą wszystkich 

osób, które już złożyły zapis, termin ten może ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez 

oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Nowe Akcje.  

Zgodnie z art. 37b ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent może dokonać przydziału Nowych Akcji 

nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Uprawnionego Akcjonariusza zgody na 

subskrypcję Nowych Akcji.  

Uprawnionym Akcjonariuszom, którzy złożyli zapis przed udostępnieniem suplementu do 

Memorandum Inwestycyjnego i wycofali swoją zgodę na subskrypcję Nowych Akcji, zwrot wpłaconych 

kwot dokonany zostanie na rachunki bankowe wskazane przez Uprawnionych Akcjonariuszy podczas 

zapisu, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia dostarczenia oświadczenia na piśmie                         

o wycofaniu zgody. 

vi. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych: 

Dyrektorzy Emitenta dokonają przydziału Nowych Akcji, na podstawie prawidłowo złożonych 

zapisów oraz działając według własnego uznania, będą mogli dokonać redukcji w zakresie i w sposób, 

jaki uznają za stosowny. Ułamkowe części Nowych Akcji nie będą przydzielane.  

Harmonogram przydziału Nowych Akcji został wskazany w Punkcie 10 ppkt ii niniejszego rozdziału 

powyżej.  

Podstawą przydziału Nowych Akcji będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi 

w Memorandum Informacyjnym. 
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Notowanie i rejestracja Nowych Akcji 

Emitent złoży wniosek o dopuszczenie wyemitowanych Nowych Akcji na ASX w odpowiednim terminie 

wymaganym postanowieniami Regulaminu Notowań ASX. Tak szybko, jak będzie to praktycznie 

możliwe, Emitent złoży również wnioski o dopuszczenie i/lub wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu 

na LSE i GPW zgodnie z powyższym Harmonogramem.  

W przypadku Uprawnionych Akcjonariuszy, których akcje notowane są na ASX, Emitent uczestniczy              

w systemie CHESS. W ramach systemu CHESS, Uprawnionym Akcjonariuszom nie są wydawane 

certyfikaty Nowych Akcji, lecz wyciągi z rachunku maklerskiego informujące o posiadanych Nowych 

Akcjach. Wyciąg z systemu CHESS określi liczbę Nowych Akcji wyemitowanych zgodnie z Ofertą, 

zawierał będzie szczegółowe informacje dotyczące numeru identyfikacyjnego posiadacza, numeru 

identyfikacyjnego uczestnika przypisanego do danego sponsora oraz warunki mające zastosowanie do 

Nowych Akcji. 

Do osób, w odniesieniu do których makler pełni rolę sponsora, wyciąg z systemu CHESS zostanie 

wysłany przez ASX Settlement. 

Do osób zarejestrowanych w Rejestrze Podrzędnym Sponsorowanym przez Emitenta (Issuer 

Sponsored Subregister) wyciąg zawierający informację o liczbie Nowych Akcji wyemitowanych                     

w ramach Oferty oraz numerze referencyjnym posiadacza papieru wartościowego zostanie wysłany 

przez Podmiot Prowadzący Rejestr Akcji. 

Dla osób posiadających udziały depozytowe notowane na LSE, Emitent, poprzez swój Podmiot 

Prowadzący Rejestr Akcji w Wielkiej Brytanii, tj. spółkę Computershare Investor Services PLC, 

ustanowił system depozytowy, za pomocą którego udziały depozytowe reprezentujące Akcje Zwykłe 

są wydawane Akcjonariuszom, którzy wyrażą wolę posiadania swoich Akcji Zwykłych w formie 

elektronicznej w systemie CREST. Osobom posiadającym udziały depozytowe notowane na LSE 

zostanie wysłany wyciąg zawierający stosowne informacje w tym zakresie.  

W przypadku osób posiadających akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

rozliczenie Nowych Akcji zostanie dokonane zgodnie z zasadami określonymi przez KDPW.  

vii. Zasady i terminy rozliczenia płatności i zwrotu nadpłaconych kwot: 

Harmonogramu dokonywania zwrotów został wskazany w Punkcie 10 ppkt ii i v niniejszego rozdziału 

powyżej. 

Redukcja lub odmowa realizacji zapisu 

Emitent zamierza pozyskać środki pieniężne w wysokości poniżej 2,5 mln EUR poprzez emisję do 

16.000.000 Nowych Akcji zgodnie z opisem zawartym w niniejszym Memorandum Informacyjnym. 

Jeżeli jednak całkowity popyt na Nowe Akcje przekroczy kwotę 16.000.000 (tj. jeśli łączne zapisy 

opiewać będą na większą liczbę Nowych Akcji niż pozostająca do objęcia w ramach Oferty), wówczas 

Dyrektorzy, działając według własnego uznania, będą mogli dokonać redukcji w zakresie i w sposób, 

jaki uznają za stosowny. 

Ponadto, Oferta jest prowadzona także poza terytorium Polski. W związku z tym, ostateczna liczba 

Nowych Akcji przydzielona Uprawnionym Akcjonariuszom w Polsce może być znacząco niższa niż 

maksymalna liczba Nowych Akcji będąca przedmiotem Oferty i będzie uzależniona od liczby Nowych 

Akcji pokrytych zapisami w Polsce i liczby Nowych Akcji pokrytych zapisami w innych krajach, gdzie 

Oferta jest prowadzona.  
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W przypadku dokonania redukcji, subskrybent może nie otrzymać wszystkich Nowych Akcji, o które 

złożył wniosek. Jeżeli w wyniku dokonania proporcjonalnej redukcji w odniesieniu do liczby Nowych 

Akcji objętych zapisem obliczona liczba Nowych Akcji nie będzie liczbą całkowitą, wówczas liczba 

wyemitowanych Nowych Akcji zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.  

W przypadku dokonania redukcji, różnica pomiędzy Środkami Pieniężnymi na Pokrycie Zapisu a liczbą 

wydanych Nowych Akcji pomnożoną przez Cenę Emisyjną zostanie zwrócona subskrybentowi w całości 

(bez odsetek i na jego wyłączne ryzyko).  

Dyrektorzy zastrzegają sobie prawo (według własnego uznania) do odmowy realizacji złożonego zapisu 

(w całości lub w części), jeżeli uznają, że: 

(a) działanie takie jest zasadne i przezorne; 

(b) subskrybent nie jest Uprawnionym Akcjonariuszem; 

(c) emisja tych Nowych Akcji może być sprzeczna z jakimkolwiek obowiązującym przepisem 

prawa, regulaminem lub regulacją mającą zastosowanie w dowolnej jurysdykcji (w tym m.in. 

Ustawą o spółkach z 2001 r., Regulaminem Notowań ASX lub regulaminem LSE i GPW) albo 

wymogami nałożonymi przez dowolny organ regulacyjny lub państwowy lub emisja ta może 

wymagać podjęcia przez Emitenta dalszych działań, w tym m.in. rejestracji Nowych Akcji albo 

sporządzenia prospektu emisyjnego w dowolnej jurysdykcji; lub 

(d) subskrybent w inny sposób naruszył warunki Oferty wskazane w niniejszym Memorandum 

Informacyjnym. 

W przypadku odmowy realizacji złożonego zapisu w całości lub w części, Środki Pieniężne na Pokrycie 

Zapisu zostaną zwrócone subskrybentowi w całości (bez odsetek i na wyłączne ryzyko subskrybenta).  

Wszystkie decyzje Dyrektorów związane z redukcją lub odmową realizacji zapisu są ostateczne. 

viii. Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub w których Emitent może 

odstąpić od jej przeprowadzenia: 

Czy Emitent może zmienić, zawiesić lub odstąpić od Oferty? 

Emitent może w dowolnym momencie zmienić, zawiesić lub odstąpić od Oferty. Emitent powiadomi 

Uprawnionych Akcjonariuszy o ewentualnej zmianie, zawieszeniu lub odstąpieniu od Oferty. 

Nieumyślne zaniechanie powiadomienia o zmianie, zawieszeniu lub odstąpieniu od Oferty albo 

nieotrzymanie takiego powiadomienia nie spowoduje unieważnienia dokonanej zmiany, zawieszenia 

lub odstąpienia od Oferty. 

ix. Sposób i forma dokonania ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz 

sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot: 

Emitent powiadomi Uprawnionych Akcjonariuszy o ewentualnej zmianie, zawieszeniu lub odstąpieniu 

od Oferty w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne. W przypadku 

odstąpienia od Oferty, Emitent zwróci wszelkie wpłacone przez Uprawnionych Akcjonariuszy Środki 

Pieniężne na Pokrycie Zapisu w całości (bez odsetek). 

x. Sposób i forma dokonania powiadomienia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty: 

Sposób i forma dokonania powiadomienia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty zostanie 

dokonana na takich samych zasadach jak wskazane w Punkcie 10 ppkt ix niniejszego rozdziału powyżej.  
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xi. Pozostałe zasady dotyczące przydziału oferowanych papierów wartościowych 

a. Dobrowolne uczestnictwo 

Uczestnictwo w Ofercie jest całkowicie dobrowolne i podlega postanowieniom warunków Oferty 

wskazanych w niniejszym Memorandum Informacyjnym.  

b. Cena Emisyjna 

Cena Emisyjna za każdą Nową Akcję wynosi 0,69 PLN (zero złotych 69/100).  

c. Ważne informacje do rozważenia na temat ryzyka cenowego 

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Oferty należy zapoznać się z bieżącą ceną rynkową Akcji 

Zwykłych, którą można znaleźć na stronach finansowych większości głównych gazet codziennych albo 

uzyskać od maklera papierów wartościowych, doradcy finansowego lub na stronach internetowych 

giełd prowadzących notowanie papierów wartościowych Emitenta.  

Zapis na Nowe Akcje jest inwestycją o charakterze spekulacyjnych, a cena rynkowa Akcji Zwykłych 

może ulec zmianie w okresie pomiędzy datą złożenia zapisu na Nowe Akcje a ich emisją. W związku                

z powyższym wartość Nowych Akcji będących przedmiotem zapisu prawdopodobnie w tym okresie 

wzrośnie lub spadnie. Co istotne, występuje ponadto ryzyko, że w okresie pomiędzy ustaleniem Ceny 

Emisyjnej a emisją Nowych Akcji cena, po której na ASX, LSE lub GPW zawierane są transakcje kupna  

i sprzedaży Akcji Zwykłych, może się okazać niższa od Ceny Emisyjnej. Należy polegać na własnej 

wiedzy na temat Emitenta oraz informacjach przekazanych przez niego dotychczas do wiadomości 

publicznej (w tym informacjach dotyczących ryzyka inwestowania w papiery wartościowe Emitenta). 

Przy podejmowaniu decyzji na temat uczestnictwa w Ofercie oraz ewentualnego zakresu tego 

uczestnictwa, należy zasięgnąć spersonalizowanej porady finansowej i/lub podatkowej 

uwzględniającej konkretne okoliczności dotyczące danego Uprawnionego Akcjonariusza. 

d.  Jaką kwotę inwestor może przeznaczyć na uczestnictwo w Ofercie? 

Uprawnieni Akcjonariusze mogą złożyć zapis na Nowe Akcje o wartości maksymalnej wynoszącej                   

82 800,00 zł, czyli 120 000 Nowych Akcji. 

Minimalna kwota, na którą można złożyć zapis na Nowe Akcje w ramach Oferty, wynosi 5 520,00 zł, 

czyli 8 000 Nowych Akcji.  

W ramach Oferty dostępne są następujące pakiety Nowych Akcji: 
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Liczba Akcji Kwota Zapisu 

(PLN) 

Pakiet A 120 000  82 800  

Pakiet B 100 000  69 000  

Pakiet C 80 000  55 200  

Pakiet D 60 000  41 400  

Pakiet E 40 000  27 600  

Pakiet F 20 000  13 800  

Pakiet G 8 000  5 520  

Limit na Nowe Akcje w maksymalnej wysokości 82 800,00 zł, czyli 120 000 Nowych Akcji ma 

zastosowanie także do osób, które otrzymały więcej niż jedną Ofertę. Na przykład, jeżeli w Dniu 

Ustalenia Praw dana osoba jest zarówno Akcjonariuszem posiadającym Akcje Zwykłe indywidualnie, 

jak i wspólnie z inną osobą, może ona złożyć tylko jeden zapis na Nowe Akcje: albo indywidualnie, albo 

jako współposiadacz, i nie może złożyć dwóch zapisów. 

Żadne Nowe Akcje emitowane przez Emitenta nie będą akcjami ułamkowymi. Uprawnieni 

Akcjonariusze składający zapisy na Nowe Akcje muszą dokonać wpłaty wszystkich Środków 

Pieniężnych na Pokrycie Zapisu w walucie PLN.  

Subskrybenci nie ponoszą żadnych kosztów maklerskich, opłaty skarbowej ani innych kosztów 

związanych z zapisem na Nowe Akcje. 

e. Niedobór  

Oferta nie jest gwarantowana. 

Z zastrzeżeniem wszelkich stosownych postanowień regulaminu notowań, Dyrektorom przysługuje 

prawo do pokrycia niedoboru w Ofercie według własnego uznania po cenie nie niższej niż Cena 

Emisyjna. 

f. Koszty transakcyjne 

Jedynym kosztem związanym z Ofertą jest Cena Emisyjna dotycząca liczby Nowych Akcji objętych 

zapisem Uprawnionego Akcjonariusza. Uprawniony Akcjonariusz nie musi ponosić kosztów 

maklerskich, prowizji ani innych kosztów transakcyjnych, które normalnie obowiązywałyby przy 

zakupie Nowych Akcji na rynku. 

g. Emisja Nowych Akcji i zmiana liczby wyemitowanych Nowych Akcji 

Nowe Akcje zostaną wyemitowane w Dacie Emisji.  

KDPW wyśle Uprawnionemu Akcjonariuszowi, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej 

rachunek papierów wartościowych Uprawnionego Akcjonariusza, informację o stanie posiadanych 

Nowych Akcji w odpowiednim terminie po Dacie Emisji. 

W przypadku odmowy realizacji zapisu w całości lub w części, Środki Pieniężne na Pokrycie Zapisu 

zostaną zwrócone subskrybentowi w całości bez odsetek i na wyłączne ryzyko subskrybenta.  

h. Uczestnictwo Dyrektorów 

Z zastrzeżeniem spełnienia warunków wskazanych w punkcie 10.12 Regulaminu Notowań ASX 

(Wyjątek nr 4) w dniu emisji Nowych Akcji, Dyrektorzy będący Uprawnionymi Akcjonariuszami będą 
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mogli uczestniczyć w Ofercie (bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Akcjonariusza) na tych 

samych warunkach co wszyscy pozostali Uprawnieni Akcjonariusze. 

i. Prawo właściwe i jurysdykcja 

Postanowienia niniejszego Memorandum Informacyjnego podlegają przepisom prawa polskiego. 

Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszego Memorandum Informacyjnego lub Oferty 

prowadzonej na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego albo z nimi związane będą 

rozstrzygane przez sądy polskie. Poprzez akceptację Ofertę prowadzonej zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Memorandum Informacyjnego, Uprawniony Akcjonariusz wyraża zgodę na poddanie się 

niewyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce. 

12. Kapitał zakładowy Emitenta: 

Liczba Akcji Zwykłych w kapitale zakładowym Emitenta na dzień niniejszego Memorandum 

Informacyjnego wynosi 212 275 089. Po zakończeniu przydziału akcji na podstawie niniejszego 

Memorandum Informacyjnego w maksymalnej wysokości 16 000 000, liczba Akcji Zwykłych w kapitale 

zakładowym Emitenta wynosić będzie 228 275 089. 

Akcje Zwykłe Emitenta nie posiadają wartości nominalnej i są rejestrowane według ceny emisyjnej 

pomniejszonej o koszty związane z emisją akcji. Wszystkie wyemitowane Akcje Zwykłe są w pełni 

opłacone. Akcje Zwykłe wyemitowane w wyniku wykonania opcji nienotowanych są rejestrowane 

według ceny wykonania pomniejszonej o koszty związane z emisją akcji. Akcje Zwykłe wyemitowane 

na podstawie konwersji uprawnień uzależnionych od wyników są rejestrowane według ceny zamiany 

(wynoszącej zero). Akcje Zwykłe wyemitowane w wyniku konwersji obligacji zamiennych są 

rejestrowane według ceny zamiany pomniejszonej o koszty związane z emisją akcji.  

Zgodnie z Ustawą o spółkach z 2001 r. Emitent nie posiada docelowego kapitału zakładowego,                          

a ponadto przepisy Ustawy o spółkach z 2001 r. oraz postanowienia Statutu Emitenta zasadniczo nie 

przewidują ograniczeń co do uprawnień Dyrektorów do emisji Akcji Zwykłych ani innych papierów 

wartościowych. 

13. Statut: 

Statut zawiera wewnętrzne zasady przyjęte przez Emitenta oraz definiuje rozmaite zagadnienia, w tym 

prawa, obowiązki i uprawnienia akcjonariuszy i Dyrektorów Emitenta, w tym m.in. postanowienia 

dotyczące następujących kwestii (odczytywane w powiązaniu z Ustawą o spółkach z 2001 r. oraz 

Regulaminem Notowań ASX). 

a. Przedmiot działalności  

Statut nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących przedmiotu ani celów działalności prowadzonej 

przez Emitenta.  

b. Prawa głosu 

Z zastrzeżeniem wszelkich praw oraz ograniczeń związanych w danym czasie z akcjami lub określonymi 

kategoriami akcji Emitenta, każdy Akcjonariusz Emitenta jest uprawniony do otrzymania 

zawiadomienia o walnym zgromadzeniu oraz uczestnictwa w nim i głosowania w jego trakcie. Uchwały 

Akcjonariuszy poddawane pod głosowanie na walnym zgromadzeniu będą podejmowane                            

w głosowaniu jawnym (poprzez podniesienie ręki oznaczające oddanie głosu za lub przeciw uchwale), 

chyba że w przypadku określonego głosowania wymagane będzie zachowanie tajności. W głosowaniu 

jawnym każdemu Akcjonariuszowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. Jeżeli jednak 
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osoba obecna na walnym zgromadzeniu reprezentuje osobiście lub przez pełnomocnika albo 

przedstawiciela więcej niż jednego Akcjonariusza, to w głosowaniu jawnym osobie tej przysługuje 

prawo do wyłącznie jednego głosu, niezależnie od liczby Akcjonariuszy, którą reprezentuje.  

Jeżeli zgodnie ze Statutem Emitenta w określonym przypadku wymagane jest głosowanie tajne, 

wówczas każdemu uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje jeden głos na każdą posiadaną Akcję 

Zwykłą oraz ułamek głosu na każdą częściowo opłaconą akcję, w proporcji odpowiadającej kwocie 

wniesionej na opłacenie tej akcji. 

c. Ograniczenia dotyczące głosowania 

Posiadaczowi istniejących w danym czasie akcji o ograniczonych uprawnieniach nie przysługuje prawo 

do głosu w odniesieniu do tych akcji o ograniczonych uprawnieniach, którego wykonanie 

skutkowałoby naruszeniem Regulaminu Notowań ASX lub naruszeniem umowy o ograniczeniu 

uprawnień. Akcjonariuszowi przysługuje tylko ułamek jednego głosu w proporcji odpowiadającej 

kwocie wniesionej na opłacenie każdej Akcji Zwykłej. Akcjonariuszom, którzy nie wnieśli środków 

pieniężnych na opłacenie swoich akcji pomimo wezwania informującego, że takie opłacenie jest 

należne, nie przysługuje prawo do głosowania z tych akcji nad uchwałami zgromadzenia wspólników. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego nie istnieją żadne wyemitowane                   

i nieumorzone akcje Emitenta o ograniczonych uprawnieniach. Nie przewiduje się emisji żadnych akcji 

o ograniczonych uprawnieniach w okresie następującym bezpośrednio po dopuszczeniu.  

Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo do głosowania nad żadną uchwałą na zgromadzeniu, w trakcie 

którego głosowanie jest zabronione na podstawie Ustawy o spółkach z 2001 r., Regulaminu Notowań 

ASX, zarządzenia sądu właściwej jurysdykcji lub innego obowiązującego przepisu prawa.  

Posiadaczowi istniejących w danym czasie akcji uprzywilejowanych przysługuje prawo do głosowania 

wyłącznie w następujących okolicznościach: 

(a)  w okresie zwłoki z wypłatą dywidendy (lub część dywidendy) w odniesieniu do tych akcji; 

(b)  w sprawie wniosku o obniżenie kapitału zakładowego Emitenta; 

(c)  w sprawie uchwały zatwierdzającej warunki umowy odkupu; 

(d)  w sprawie wniosku wpływającego na prawa związane z tymi akcjami; 

(e)  w sprawie wniosku o likwidację Emitenta; 

(f)  w sprawie wniosku dotyczącego zbycia całego majątku, działalności i przedsiębiorstwa 

Emitenta; oraz 

(g)  w trakcie likwidacji Emitenta. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego nie istnieją żadne wyemitowane                  

i nieumorzone uprzywilejowane akcje Emitenta. Nie przewiduje się emisji żadnych akcji 

uprzywilejowanych w okresie następującym bezpośrednio po dopuszczeniu Nowych Akcji na ASX.  

d. Dywidendy 

Z zastrzeżeniem oraz zgodnie z przepisami i postanowieniami odpowiednio Ustawy o spółkach z 2001 

r., Regulaminu Notowań ASX, zasad dotyczących uprawnień związanych z akcjami uprzywilejowanymi 

i zasad dotyczących uprawnień przysługujących posiadaczom wszelkich akcji utworzonych lub 

objętych dokapitalizowaniem na podstawie specjalnych uzgodnień w zakresie dywidendy, Dyrektorzy 
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mogą okresowo deklarować wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy uprawnionych do jej 

otrzymania. Z zastrzeżeniem zasad dotyczących uprawnień związanych z akcjami uprzywilejowanymi  

i zasad dotyczących uprawnień przysługujących posiadaczom wszelkich akcji utworzonych lub 

objętych dokapitalizowaniem na podstawie specjalnych uzgodnień w zakresie dywidendy, 

zadeklarowana dywidenda będzie wypłacana w odniesieniu do wszystkich akcji zgodnie z proporcją 

kwoty wniesionych środków pieniężnych (z wyłączeniem kwot uznanych) w sumie kwot wniesionych                           

i należnych (z wyłączeniem kwot uznanych) w odniesieniu do takich akcji. 

e. Zwrot kapitału 

Z zastrzeżeniem wszelkich praw lub ograniczeń związanych z określoną kategorią akcji, w przypadku 

likwidacji Emitenta wszelkie nadwyżki będą musiały zostać podzielone pomiędzy akcjonariuszy                        

w proporcji, w jakiej kwota wniesiona (włącznie z kwotami uznanymi) na opłacenie akcji danego 

akcjonariusza pozostaje do sumy kwot wniesionych i należnych (włącznie z kwotami uznanymi) z tytułu 

opłacenia akcji wszystkich akcjonariuszy. Likwidator może, mocą uchwały specjalnej, dokonać 

podziału pomiędzy akcjonariuszy całości lub dowolnej części majątku Emitenta oraz zdecydować                    

o sposobie podziału majątku pomiędzy akcjonariuszy lub poszczególne kategorie akcjonariuszy.  

f. Zmiana praw 

Prawa związane z określoną kategorią akcji mogą być zmieniane lub unieważniane za pisemną zgodą 

posiadaczy 75% akcji danej kategorii lub w drodze uchwały specjalnej posiadaczy akcji danej kategorii. 

g. Zbywanie akcji 

Emitent może uczestniczyć we wszelkich systemach rozliczeniowo-rozrachunkowych przewidzianych 

w Ustawie o spółkach z 2001 r., Regulaminie Notowań ASX i Regulaminie ASTC. 

Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym ust. 3.7, Akcjonariusz może dokonać zbycia 

jednej lub więcej swoich akcji poprzez: 

(a)  dokonanie zbycia za pośrednictwem ASTC; 

(b)  dokument zbycia: 

(i)  sporządzony na piśmie;  

(ii)  sporządzony w dowolnej formie zwyczajowej lub w dowolnej innej formie zatwierdzonej przez 

Dyrektorów, o ile jest dopuszczalna prawem;  

(iii)  sporządzony z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o spółkach z 2001 r., podpisany przez zbywcę 

lub w jego imieniu oraz, jeżeli Emitent tego wymaga, także przez nabywcę;  

(iv)  opatrzony znaczkiem opłaty skarbowej, jeżeli wymagają tego przepisy o opłacie skarbowej; 

oraz  

(v)  dostarczony do Emitenta, do miejsca, w którym prowadzony jest Rejestr, wraz z certyfikatem 

akcji (o ile takowy istnieje), która ma zostać zbyta, oraz wszelkimi pozostałymi dowodami 

wymaganymi przez Dyrektorów w celu wykazania:  

(A)  tytułu prawnego przysługującego zbywcy do tej akcji;  

(B)  prawa przysługującego zbywcy do zbycia tej akcji; oraz  

(C)  prawidłowego sporządzenia dokumentu zbycia; lub 
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(c)  dowolną inną metodą dopuszczalną Ustawą o spółkach z 2001 r., Regulaminem Notowań ASX 

i Regulaminem ASTC („Obowiązujące Przepisy”). 

Z zastrzeżeniem Regulaminu ASTC, uznaje się, że zbywca pozostaje posiadaczem danych akcji, dopóki 

zbycie tych akcji na rzecz nabywcy nie zostanie wpisane do rejestru.  

Emitent musi odmówić rejestracji zbycia akcji, jeżeli wymagają tego Obowiązujące Przepisy lub 

przepisy o opłacie skarbowej. Emitent może również odmówić rejestracji zbycia akcji, jeżeli 

Obowiązujące Przepisy mu na to zezwalają. Emitent musi powiadomić zbywcę akcji oraz nabywcę akcji 

(jeżeli to nie ta sama osoba) na piśmie o każdej odmowie dokonania rejestracji i przeniesienia akcji 

oraz o przyczynach takiej odmowy. 

Z zastrzeżeniem powyższego, Statut nie zawiera żadnych ograniczeń co do swobodnego zbywania                 

w pełni opłaconych akcji. 

h. Proporcjonalne wezwania 

Proporcjonalne wezwanie polega na złożeniu oferty lub ofert kupna tylko określonej części akcji 

każdego akcjonariusza.  

Statut przewiduje konieczność uzyskania zgody Akcjonariusza na realizację każdego proporcjonalnego 

wezwania do sprzedaży akcji. Z zastrzeżeniem Regulaminu Notowań ASX i Regulaminu ASTC, przepisy 

wymagają od Dyrektorów odmowy dokonania rejestracji każdego przeniesienia akcji dokonanego                 

w ramach akceptacji wezwania do czasu uzyskania wymaganej zgody akcjonariuszy.  

Postrzegane zalety włączenia postanowień dotyczących proporcjonalnych wezwań do Statutu 

polegają na tym, że postanowienia te mogą: 

(a)  zwiększyć siłę przetargową Dyrektorów w sytuacji ewentualnej sprzedaży Emitenta;  

(b)  usprawnić zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia 

wrogim przejęciem poprzez bardziej długoterminowe planowanie;  

(c)  ułatwić Dyrektorom wypełnianie spoczywających na nich obowiązków powierniczych                             

i ustawowych wobec Emitenta i jego akcjonariuszy w zakresie udzielania porad i wskazówek 

w przypadku wezwania proporcjonalnego; oraz  

(d)  umocnić pozycję akcjonariuszy Emitenta w przypadku wezwania, przy założeniu, że wezwanie 

doprowadzi do podziału majątku pomiędzy oferenta a akcjonariuszy, ponieważ większy 

poziom spójności reakcji akcjonariuszy na wezwanie przekłada się na ich większą siłę. Wymóg 

uzyskania zgody może zmusić akcjonariuszy do bardziej spójnego działania. W sytuacji,                       

w której akcjonariusze zdają sobie sprawę z tego, że wezwanie będzie skuteczne tylko wtedy, 

gdy określona większość akcjonariuszy wyrazi na nie zgodę, nie będą musieli pochopnie 

akceptować oferty, która ich zdaniem jest zbyt niska.  

Postrzegane wady włączenia postanowień dotyczących proporcjonalnych wezwań do Statutu są 

następujące: 

(a)  głosowanie w sprawie przyjęcia konkretnej oferty jest obciążone podejściem przyjętym przez 

obecną Radę Dyrektorów; 

(b)  postanowienia te są niezgodne z zasadą, że akcje spółki publicznej powinny być zbywalne bez 

zgody pozostałych akcjonariuszy; oraz 
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(c)  poszczególni akcjonariusze mogą nie posiadać wystarczającego zaangażowania kapitałowego 

w jakiejkolwiek konkretnej spółce, by mieć motywację do sprawdzenia, czy dana oferta jest 

odpowiednia.  

By zachować zgodność z Ustawą o spółkach z 2001 r., postanowienia dotyczące proporcjonalnych 

wezwań muszą być odnawiane przez Akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu nie rzadziej niż co 3 lata, 

by mogły w dalszym ciągu obowiązywać. Postanowienia dotyczące proporcjonalnych wezwań zostały 

ostatnio odnowione przez Akcjonariuszy w dniu 28 listopada 2012 r. 

i. Rozporządzenie pakietem mniejszym niż zbywalny 

W celu uniknięcia ponoszenia nadmiernych kosztów administracyjnych Statut zawiera postanowienia 

umożliwiające Emitentowi spowodowanie zbycia Nowych Akcji w sytuacji posiadania przez danego 

Akcjonariusza pakietu akcji mniejszego niż zbywalny w rozumieniu Regulaminu Notowań ASX 

(będącego pakietem akcji o wartości rynkowej mniejszej od 500 AUD). W celu zastosowania tej 

procedury Dyrektorzy muszą najpierw powiadomić odpowiedniego Akcjonariusza posiadającego 

pakiet akcji mniejszy od zbywalnego, który to Akcjonariusz może następnie podjąć decyzję                            

o niesprzedawaniu swoich akcji, udzielając Dyrektorom zwrotnego powiadomienia w tym zakresie. 

j. Akcje 

Emisja akcji w kapitale Emitenta oraz opcji na niewyemitowane akcje Emitenta leży w gestii 

Dyrektorów, z zastrzeżeniem Ustawy o spółkach z 2001 r., Regulaminu Notowań ASX oraz wszelkich 

praw związanych z każdą kategorią specjalną akcji. 

Nowe Akcje mogą być konwertowane lub anulowane za zgodą akcjonariuszy, a kapitał zakładowy 

Emitenta może zostać obniżony zgodnie z wymogami Ustawy o spółkach z 2001 r. oraz Regulaminu 

Notowań ASX.  

Emitent może odkupić swoje akcje na warunkach i w terminach określonych przez Dyrektorów zgodnie 

z wymogami Ustawy o spółkach z 2001 r. 

Z zastrzeżeniem wszelkich praw oraz ograniczeń związanych w danym czasie z akcjami lub określonymi 

kategoriami akcji Emitenta, każdy akcjonariusz Emitenta jest uprawniony do otrzymania 

zawiadomienia o walnym zgromadzeniu oraz uczestnictwa w nim i głosowania w jego trakcie. Uchwały 

akcjonariuszy będą podejmowane w głosowaniu jawnym, chyba że w przypadku określonego 

głosowania wymagane będzie zachowanie tajności. W głosowaniu jawnym każdemu Akcjonariuszowi 

uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos. Jeżeli jednak osoba obecna na walnym 

zgromadzeniu reprezentuje osobiście lub przez pełnomocnika albo przedstawiciela więcej niż jednego 

akcjonariusza, to w głosowaniu jawnym osobie tej przysługuje prawo do wyłącznie jednego głosu, 

niezależnie od liczby akcjonariuszy, którą reprezentuje.  

W głosowaniu tajnym każdemu uprawnionemu Akcjonariuszowi przysługuje jeden głos na każdą 

posiadaną Akcję Zwykłą oraz ułamek głosu na każdą częściowo opłaconą akcję, w proporcji 

odpowiadającej kwocie wniesionej na opłacenie tej akcji. 

Z zastrzeżeniem oraz zgodnie z przepisami i postanowieniami odpowiednio Ustawy o spółkach z 2001 

r., Regulaminu Notowań ASX, zasad dotyczących uprawnień związanych z akcjami uprzywilejowanymi 

i zasad dotyczących uprawnień przysługujących posiadaczom wszelkich akcji utworzonych lub 

objętych dokapitalizowaniem na podstawie specjalnych uzgodnień w zakresie dywidendy, Dyrektorzy 

mogą okresowo deklarować wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy uprawnionych do jej 

otrzymania. Z zastrzeżeniem zasad dotyczących uprawnień związanych z akcjami uprzywilejowanymi i 
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zasad dotyczących uprawnień przysługujących posiadaczom wszelkich akcji utworzonych lub objętych 

dokapitalizowaniem na podstawie specjalnych uzgodnień w zakresie dywidendy, zadeklarowana 

dywidenda będzie wypłacana w odniesieniu do wszystkich akcji zgodnie z proporcją kwoty 

wniesionych środków pieniężnych (z wyłączeniem kwot uznanych) w sumie kwot wniesionych                             

i należnych (z wyłączeniem kwot uznanych) w odniesieniu do takich akcji. 

k. Zmiana wysokości kapitału i zakup akcji własnych 

Emitent może zmienić wysokość swojego kapitału zakładowego zgodnie z prawem w dowolny sposób 

dozwolony Obowiązującymi Przepisami. 

l. Walne zgromadzenie 

i. Zwyczajne walne zgromadzenie 

Dyrektorzy mogą zwołać walne zebranie, gdy uznają to za stosowne. Akcjonariusze mogą zwołać walne 

zgromadzenie zgodnie z Ustawą o spółkach z 2001 r. Statut zawiera postanowienia określające wymogi 

dotyczące treści powiadomień o zwołaniu walnego zgromadzenia, przy czym wszystkim 

akcjonariuszom przysługuje prawo do otrzymania powiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia. 

Walne zgromadzenie może się odbyć w dwóch lub więcej miejscach połączonych ze sobą za pomocą 

urządzeń komunikacji audiowizualnej. Kworum na walnym zgromadzeniu stanowi dwóch 

uprawnionych Akcjonariuszy. 

Emitent przeprowadza zwyczajne walne zgromadzenia zgodnie z Ustawą o spółkach z 2001 r. oraz 

Regulaminem Notowań ASX. 

ii. Prawidłowy przebieg walnego zgromadzenia 

Przewodniczący walnego zgromadzenia odpowiada za ogólny przebieg każdego walnego 

zgromadzenia, w tym za wydawanie zarządzeń oraz odraczanie obrad zgromadzenia bez poddawania 

tej kwestii pod głosowanie, jeżeli takie działanie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego 

przebiegu zgromadzenia, może odmówić dopuszczenia określonej osoby do zgromadzenia lub zażądać 

od określonej osoby opuszczenia zgromadzenia lub przebywania poza pomieszczeniem, w którym 

zgromadzenie się odbywa, jeżeli osoba ta nie zastosuje się do zasadnego polecenia przewodniczącego, 

trzyma plakat lub transparent, posiada przedmiot, który przewodniczący uważa za niebezpieczny, 

obraźliwy lub mogący powodować zakłócenie zgromadzenia, albo zachowuje się w sposób 

niebezpieczny, obraźliwy lub zakłócający porządek, albo grozi takim zachowaniem.  

iii. Powiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia 

Emitent jest zobowiązany do powiadomienia Akcjonariuszy z 28-dniowym wyprzedzeniem o każdym 

walnym zgromadzeniu, chyba że Ustawa o spółkach z 2001 r. przewiduje możliwość krótszego terminu 

powiadomienia. Powiadomienie o zwołaniu zgromadzenia musi wskazywać dzień i godzinę 

zgromadzenia oraz ogólny charakter spraw, które zostaną w jego trakcie poruszone. Powiadomienie 

o zwołaniu zgromadzenia musi zostać przekazane wszystkim Akcjonariuszom, Dyrektorom, zastępcom 

Dyrektorów oraz wszelkim biegłym rewidentom Emitenta.  

iv. Kworum 

Kworum na walnym zgromadzeniu stanowi dwóch uprawnionych Akcjonariuszy. 
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v. Przewodniczący 

Na każdym walnym zgromadzeniu przewodniczący Rady Dyrektorów lub, w przypadku jego 

nieobecności lub braku wyrażenia zgody, jeden z pozostałych Dyrektorów, który zostanie wyznaczony 

większością głosów Rady Dyrektorów, lub (w przypadku braku wyznaczenia przez Radę Dyrektorów) 

[zdanie niepełne w oryginale – przypis tłumacza] będzie przewodniczył zgromadzeniu. Jeżeli w trakcie 

zgromadzenia przewodniczący nie zostanie wybrany przez Radę Dyrektorów lub jeżeli przewodniczący 

wybrany przez Radę Dyrektorów nie wyrazi zgody na przewodniczenie całości lub części zgromadzenia, 

wówczas obecni na zgromadzeniu akcjonariusze będą zobowiązany wybrać spośród obecnych inną 

osobę gotową do pełnienia funkcji przewodniczącego w odniesieniu do całości lub części tego 

zgromadzenia. 

vi. Uprawnienie Dyrektorów do uczestniczenia i zabierania głosu 

Wszystkim Dyrektorom przysługuje prawo do uczestniczenia i zabierania głosu na wszystkich walnych 

zgromadzeniach. 

vii. Odroczenie obrad 

Przewodniczący: 

(a)  może odroczyć obrady walnego zgromadzenia na dowolny dzień, godzinę i miejsce; oraz 

(b)  zobowiązany jest odroczyć obrady walnego zgromadzenia, jeżeli uprawnieni akcjonariusze 

obecni na zgromadzeniu większością głosów wyrażą zgodę na takie odroczenie lub wydadzą 

przewodniczącemu takie polecenie.  

Żadna inna osoba poza przewodniczącym zgromadzenia nie może dokonać odroczenia jego obrad. 

Emitent zobowiązany jest do powiadomienia akcjonariuszy od wznowieniu obrad walnego 

zgromadzenia, tylko jeżeli okres odroczenia przekracza 28 dni. W trakcie wznowionego zgromadzenia 

porządkiem obrad mogą być objęte wyłącznie sprawy, które nie zostały dokończone na tej części 

zgromadzenia, która odbyła się przed odroczeniem jego obrad.  

viii. Odwołanie i odroczenie 

Dyrektorzy mogą w dowolnym momencie odroczyć lub odwołać walne zgromadzenie, powiadamiając 

o tym fakcie z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych przed terminem, w którym zgromadzenie 

miało się odbyć, Australijską Giełdę Papierów Wartościowych oraz każdego Akcjonariusza, Dyrektora, 

zastępcę Dyrektora i biegłego rewidenta Emitenta.  

Walne zgromadzenie zwołane na żądanie Akcjonariusza zgodnie z Ustawą o spółkach z 2001 r. nie 

może zostać odwołane przez Dyrektorów bez zgody Akcjonariusza, który zażądał jego zwołania.  

ix. Sposób głosowania i żądanie tajności głosowania 

Uchwały poddawane pod głosowanie na walnym zgromadzeniu będą podejmowane w głosowaniu 

jawnym, chyba że w odniesieniu do określonego głosowania wyrażone zostanie żądanie 

przeprowadzenia go w trybie tajnym. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia stwierdzające, 

że określona uchwała głosowana w trybie jawnym została podjęta, została podjęta określoną 

większością głosów lub nie została podjęta, oraz informujący o tym zapis w protokole ze zgromadzenia, 

stanowi wystarczający dowód potwierdzający ten fakt.  
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Żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego nad dowolną uchwałą na walnym zgromadzeniu może 

zostać złożone przed ogłoszeniem wyników głosowania nad daną uchwałą lub bezpośrednio po ich 

ogłoszeniu przez: 

(a)  co najmniej 5 uprawnionych Akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu i uprawnionych do 

głosowania nad daną uchwałą; 

(b)  jednego lub więcej uprawnionych Akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu, którzy łącznie 

posiadają co najmniej 5% głosów, które mogą być oddane w głosowaniu nad daną uchwałą; lub 

(c)  przewodniczącego zgromadzenia.  

Żądanie przeprowadzenia głosowania w trybie tajnym może zostać wycofane.  

x. Przeprowadzenie głosowania tajnego 

Głosowanie na żądanie w trybie tajnym, w trakcie walnego zgromadzenia, nad uchwałą w sprawie 

innej niż wybór przewodniczącego lub odroczenie obrad zgromadzenia, musi zostać przeprowadzone 

w sposób, w czasie i w miejscu wskazanym przez przewodniczącego.  

xi. Pełnomocnicy 

Każdy Uprawniony Akcjonariusz może wyznaczyć pełnomocnika do uczestnictwa i głosowania na 

zgromadzeniu w imieniu danego Akcjonariusza. Statut zawiera postanowienia określające sposób 

składania dokumentów pełnomocnictwa. Każdy uprawniony Akcjonariusz może wyznaczyć dowolną 

osobę fizyczną lub osobę prawną na swojego przedstawiciela. 

xii. Formularz pełnomocnictwa 

Czynność udzielenia pełnomocnictwa dokonana w formie pisemnej jest ważna, jeżeli stosowny 

dokument został podpisany przez Akcjonariusza dokonującego tej czynności oraz jeżeli dokument ten 

zawiera: 

(a)  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres tego Akcjonariusza; 

(b)  nazwę Emitenta; 

(c)  imię i nazwisko lub nazwę (firmę) pełnomocnika; oraz 

(d)  wskazanie walnego zgromadzenia, w odniesieniu do którego pełnomocnictwo będzie 

obowiązywać.  

Przewodniczący zgromadzenia może stwierdzić ważność pisemnego dokumentu powołującego 

pełnomocnika, nawet jeżeli dokument taki zawiera tylko niektóre z powyższych informacji. Decyzja 

przewodniczącego dotycząca ważności pełnomocnictwa jest ostateczna i rozstrzygająca.  

xiii. Złożenie dokumentu pełnomocnictwa 

Powołanie pełnomocnika będzie skuteczne tylko w przypadku, gdy Emitent otrzyma dokument 

pełnomocnictwa nie później niż: 

(a)  48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia danego zgromadzenia; lub 

(b)  w odniesieniu do odroczonego zgromadzenia – 48 godzin przed terminem wznowienia obrad 

odroczonego zgromadzenia.  
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xiv. Powiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa 

O ile Emitent nie otrzyma powiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa z wyprzedzeniem co najmniej 

48 godzin przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia zgromadzenia, głos oddany na zgromadzeniu 

przez ustanowionego wcześniej pełnomocnika będzie ważny, nawet jeżeli przed głosowaniem przez 

tego pełnomocnika: 

(a)  dany Akcjonariusz zbył swoje akcje; lub 

(b)  dany Akcjonariusz odwołał to pełnomocnictwo. 

m. 1.13 Dyrektorzy 

xv. Liczba 

Liczba Dyrektorów musi się mieścić w przedziale od 3 (słownie: trzech) do 10. Emitent może, w drodze 

uchwały zwykłej, zmienić minimalną lub maksymalną liczbę Dyrektorów, z zastrzeżeniem że minimalna 

liczba nie może być mniejsza od 3 (słownie: trzech).  

xvi. Powołanie Dyrektorów  

Dyrektorzy mogą powołać dowolną osobę do pełnienia funkcji Dyrektora. 

Emitent może w drodze uchwały zwykłej powołać dowolną osobę do pełnienia funkcji Dyrektora.  

Dyrektor nie musi być akcjonariuszem. 

xvii. Ustępowanie Dyrektorów ze stanowiska 

Ustąpienie Dyrektora ze stanowiska musi nastąpić nie później niż: 

(a)  z dniem trzeciego zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta; lub 

(b)  z upływem 3 (słownie: trzech) lat od ostatniego wyboru lub powołania danego Dyrektora. 

Jeżeli Emitent posiada 3 (słownie: trzech) lub więcej Dyrektorów, wówczas z dniem każdego 

zwyczajnego walnego zgromadzenia musi następować ustąpienie ze stanowiska jednej trzeciej liczby 

Dyrektorów (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej). Jeżeli Emitent posiada mniej niż 3 

(słownie: trzech) Dyrektorów, wówczas z dniem każdego zwyczajnego walnego zgromadzenia musi 

następować ustąpienie ze stanowiska jednego Dyrektora. 

Dyrektorami ustępującymi ze stanowiska będą ci spośród Dyrektorów, którzy pełnili funkcję Dyrektora 

przez najdłuższy okres od ich ostatniego wyboru lub powołania do pełnienia tej funkcji, a w przypadku 

osób, które pełniły funkcję Dyrektora przez ten sam okres, o ustąpieniu konkretnej osoby ze 

stanowiska zadecyduje losowanie (chyba że Dyrektorzy uzgodnią między sobą co innego).  

Postanowienia Statutu dotyczące ustępowania Dyrektorów ze stanowiska nie mają zastosowania do 

Dyrektora zarządzającego Emitenta lub – jeżeli Emitent posiada więcej niż jednego takiego Dyrektora 

– Dyrektora zarządzającego Emitenta wskazanego przez Dyrektorów. Niemniej jednak każdy Dyrektor, 

który przestanie pełnić funkcję Dyrektora zarządzającego, będzie musiał ustąpić ze stanowiska z dniem 

najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia odbywającego się po dniu, w którym dany Dyrektor 

przestanie pełnić funkcję Dyrektora zarządzającego. 

Ustąpienie ze stanowiska Dyrektora powołanego przez dotychczasowych Dyrektorów, a nie w drodze 

uchwały zwykłej, może nastąpić na następnym walnym zgromadzeniu Emitenta. Ustąpienie ze 
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stanowiska Dyrektora, który nie ustąpił ze stanowiska z dniem walnego zgromadzenia, musi nastąpić 

z dniem następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia.  

xviii. Status Dyrektorów ustępujących ze stanowiska 

Dyrektor, który ustąpił ze stanowiska zgodnie z postanowieniami Statutu, może zostać ponownie 

wybrany na to stanowisko. 

xix. Odwoływanie Dyrektorów 

Emitent może, w drodze uchwały zwykłej, odwołać dowolnego Dyrektora ze stanowiska oraz, o ile jest 

to wskazane, powołać inną osobę w miejsce tego odwołanego Dyrektora.  

Dyrektor może złożyć rezygnację z zajmowanego stanowiska w drodze pisemnego powiadomienia 

Emitenta o swojej decyzji. 

xx. Wakat na stanowisku Dyrektora 

Dyrektor przestaje zajmować stanowisko Dyrektora, jeżeli: 

(a)  utraci pełnię władz umysłowych lub zostanie uznany za osobę, której majątek może podlegać 

zarządzaniu zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi utraty zdrowia psychicznego; 

(b)  nie będzie obecny bez zgody Dyrektorów na wszystkich posiedzeniach Dyrektorów 

odbywających się w ciągu 6 miesięcy;  

(c)  złoży rezygnację z zajmowanego stanowiska lub zostanie odwołany na podstawie Statutu;  

(d)  Dyrektor będący Dyrektorem Wykonawczym (w tym Dyrektorem zarządzającym) przestanie 

być pracownikiem Emitenta (z wyłączeniem zajmowania stanowiska Dyrektora Niewykonawczego) lub 

podmiotu powiązanego z Emitentem; 

(e)  stanie się niewypłacalny w trybie postępowania administracyjnego; lub 

(f)  przewiduje to Ustawa o spółkach z 2001 r. 

xxi. Dyrektor Zarządzający 

Rada dyrektorów może wyznaczyć jednego lub więcej dyrektorów na stanowisko dyrektora 

zarządzającego, na dowolny okres i na dowolnych warunkach, w zależności od decyzji dyrektorów. 

Dyrektor powołany na dyrektora zarządzającego automatycznie przestanie zajmować to stanowisko, 

jeżeli przestanie być Dyrektorem. 

xxii. Uprawnienie do powoływania zastępców Dyrektorów 

Za zgodą większości pozostałych Dyrektorów każdy Dyrektor może wyznaczyć osobę, która będzie 

pełnić funkcję zastępcy tego Dyrektora przez dowolny okres. 

Dyrektor powołujący swojego zastępcę może w dowolnym momencie odwołać to powołanie.  

xxiii. Zaangażowanie Dyrektorów 

Każdy Dyrektor może:  

(a)  piastować stanowisko lub osiągać dochód (z wyjątkiem dochodu z tytułu pełnienia funkcji 

biegłego rewidenta) u Emitenta, na dowolnych warunkach ustalonych przez Dyrektorów; 
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(b)  piastować stanowisko lub być w dowolny inny sposób zaangażowany w działalność 

jakiegokolwiek innego podmiotu powiązanego z Emitentem lub innym podmiotem, w którym Emitent 

posiada udziały; lub  

(c)  działać indywidualnie lub poprzez własną firmę w dowolnym profesjonalnym charakterze na 

rzecz Emitenta (z wyjątkiem pełnienia funkcji biegłego rewidenta) lub jakiegokolwiek innego podmiotu 

powiązanego z Emitentem albo innym podmiotem, w którym Emitent posiada udziały,  

oraz czerpać korzyści z tego wynikające, pod warunkiem że Dyrektor ten ujawni, zgodnie z Ustawą                 

o spółkach z 2001 r., swoje zaangażowanie stanowiące podstawę uzyskiwania tych korzyści.  

W przypadku ujawnienia przez Dyrektora swojego zaangażowania zgodnie z Ustawą o spółkach z 2001 

r.:  

(a)  Dyrektor ten może zawrzeć umowę lub porozumienie z Emitentem albo podmiotem 

powiązanym z Emitentem lub podmiotem, w którym Emitent posiada udziały, w dowolnej 

sprawie i w dowolnym charakterze;  

(b)  Dyrektor może, z zastrzeżeniem Ustawy o spółkach z 2001 r., zostać zaliczony do kworum na 

posiedzeniu Dyrektorów rozpatrującym kwestię takiej umowy lub porozumienia;  

(c)  Dyrektor może, z zastrzeżeniem Obowiązujących Przepisów, uczestniczyć w głosowaniu nad 

zawarciem przez Emitenta takiej umowy lub porozumienia oraz we wszelkich sprawach 

związanych z taką umową lub porozumieniem;  

(d)  Dyrektor może podpisać w imieniu Emitenta lub być świadkiem umieszczenia pieczęci 

firmowej Emitenta na dowolnym dokumencie związanym z taką umową lub porozumieniem;  

(e)  Dyrektor może czerpać korzyści wynikające z takiej umowy lub porozumienia; oraz  

(f)  Emitent nie może uchylić się od zawarcia takiej umowy lub porozumienia jedynie ze względu 

na istnienie zaangażowania danego Dyrektora. 

Dyrektor musi przekazać Emitentowi informacje wymagane przez Emitenta zgodnie z Regulaminem 

Notowań ASX w celu dokonania ujawnienia wobec ASX w odniesieniu do:  

(a)  zaangażowania Dyrektora podlegającego obowiązkowi zgłoszenia; oraz  

(b)  zmian w zakresie zaangażowania Dyrektora podlegającego obowiązkowi zgłoszenia,  

w formie, w której Emitent jest zobowiązany przekazać takie informacje do ASX zgodnie                                         

z Regulaminem Notowań ASX. 

xxiv. Świadczenia i wynagrodzenie 

Emitent może wypłacać Dyrektorom niewykonawczym maksymalnie łączną kwotę określoną przez 

Akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, przy czym kwoty takiej nie wolno wypłacać w formie prowizji 

ani procentu od zysków lub przychodów operacyjnych.  

Wynagrodzenie Dyrektorów wykonawczych będzie podlegało postanowieniom wszelkich umów 

zawartych pomiędzy każdym z takich Dyrektorów a Emitentem oraz może być wypłacane w formie 

prowizji lub procentu od zysków Emitenta, lecz nie w formie prowizji lub procentu od przychodów 

operacyjnych.  
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Emitent może przyznać lub wyrazić zgodę na przyznanie danej osobie określonego świadczenia                       

w związku z jej ustąpieniem z członkostwa w radzie dyrektorów lub z kierowniczego stanowiska                       

u Emitenta lub u podmiotu powiązanego z Emitentem.  

xxv. Uprawnienia rady dyrektorów 

Emitent może wykonywać w dowolny sposób dopuszczalny przepisami Ustawy o spółkach z 2001 r. 

wszelkie uprawnienia przysługujące spółce publicznej z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości 

wkładów kapitałowych na podstawie Ustawy o spółkach z 2001 r. 

Działalność Emitenta jest zarządzana przez Dyrektorów lub pod ich kierownictwem. Dyrektorzy mogą 

wykonywać wszystkie uprawnienia przysługujące Emitentowi, z wyjątkiem wszelkich uprawnień, które 

zgodnie z Ustawą o spółkach z 2001 r. lub Statutem wymagają od Emitenta wykonywania na walnym 

zgromadzeniu. 

Zgodnie z Ustawą o spółkach z 2001 r., Statut przewiduje podpisywanie dokumentów przez Emitenta 

bez użycia pieczęci firmowej Emitenta. 

xxvi. Uprawnienia do zaciągania zobowiązań 

Rada dyrektorów może wykonywać wszelkie uprawnienia Emitenta do zaciągania zobowiązań oraz 

ustanawiania hipotek lub obciążeń na całości albo części przedsiębiorstwa Emitenta, na jego majątku, 

aktywach (obecnych i przyszłych) oraz nieopłaconym kapitale, a także emitować niezabezpieczone 

dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe – samodzielne lub jako zabezpieczenie 

jakiegokolwiek zadłużenia lub zobowiązania Emitenta lub osoby trzeciej. 

xxvii. Zwolnienie członków kierownictwa z odpowiedzialności odszkodowawczej 

W zakresie dozwolonym przepisami prawa Emitent zwalnia każdą osobę, która jest lub była 

Dyrektorem lub Sekretarzem Emitenta, z odpowiedzialności z tytułu zobowiązań zaciągniętych przez 

tę osobę w charakterze Dyrektora lub Sekretarza, pod warunkiem że odpowiedzialność ta nie wynika 

z działania w złej wierze (zwolnienie określane inaczej jako odpowiedzialność wykluczona). Podobne 

zwolnienie z odpowiedzialności przysługuje w związku z postępowaniami sądowymi. Emitent może 

również opłacać składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Dyrektorów i członków 

kierownictwa. 

xxviii. Komitety i delegowanie uprawnień 

Dyrektorzy mogą delegować każde ze swoich uprawnień (w tym uprawnienie do delegowania) na 

dowolny komitet Dyrektorów, Dyrektora, pracownika Emitenta lub inną osobę. 

Dyrektorzy mogą odwołać lub zmienić każde w ten sposób delegowane uprawnienie.  

xxix. Posiedzenia Rady Dyrektorów 

Dyrektorzy mogą zwoływać, odraczać i w inny sposób regulować posiedzenia Rady Dyrektorów, jeżeli 

uznają to za stosowne. Każdy Dyrektor może zwołać posiedzenie Rady Dyrektorów w dowolnym czasie 

oraz zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Dyrektorów na żądanie dowolnego Dyrektora lub 

Sekretarza Emitenta.  

xxx. Powiadomienie o zwołaniu posiedzenia rady dyrektorów 

Powiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Dyrektorów musi zostać przekazane wszystkim 

Dyrektorom i zastępcom Dyrektorów. O zwołaniu posiedzenia należy powiadomić wszystkich 
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Dyrektorów z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem, chyba że wszyscy Dyrektorzy postanowią 

inaczej. Każdy Dyrektor lub zastępca Dyrektora może zwolnić Radę Dyrektorów z obowiązku 

powiadomienia go o zwołaniu posiedzenia Rady Dyrektorów.  

xxxi. Kworum 

Kworum posiedzenia Rady Dyrektorów jest liczbą określoną przez Radę Dyrektorów, a w przypadku 

braku takiego określenia kworum wynosi 2 Dyrektorów.  

xxxii. Głosowanie 

Uchwały Dyrektorów podejmowane są większością głosów. Każdemu z Dyrektorów przysługuje jeden 

głos. W przypadku równej liczby oddanych głosów, przewodniczący posiedzenia ma głos decydujący 

w sprawie danej uchwały, oprócz głosu, który przysługiwał mu z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora.  

xxxiii. Posiedzenia telefoniczne i wideokonferencyjne 

Posiedzenia Dyrektorów mogą się odbywać z wykorzystaniem dowolnej technologii. Jeżeli posiedzenie 

odbywa się w 2 lub więcej miejscach połączonych ze sobą z wykorzystaniem określonej technologii: 

(a)  Dyrektora obecnego w jednym z takich miejsc uznaje się za obecnego na posiedzeniu, chyba 

że dany Dyrektor zgłosi przewodniczącemu zaprzestanie swojego uczestnictwa w posiedzeniu; oraz 

(b)  przewodniczący może określić miejsce, które zostanie uznane za miejsce odbycia posiedzenia.  

xxxiv. Uchwały w trybie obiegowym 

Dyrektorzy mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym, pod warunkiem podpisania danej 

uchwały przez wszystkich Dyrektorów uprawnionych do głosowania wraz z dopisanym pod uchwałą 

oświadczeniem potwierdzającym oddanie głosu za jej przyjęciem przez poszczególnych Dyrektorów. 

Do podjęcia uchwały w trybie obiegowym może zostać wykorzystany więcej niż jeden egzemplarz 

zawierający treść uchwały, pod warunkiem że brzmienie uchwały i oświadczenia jest identyczne                    

w każdym egzemplarzu. 
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Rozdział 4: Informacje o Emitencie 

1. Podstawowe informacje: 

Nazwa Emitenta: Prairie Mining Limited (wcześniej Prairie Downs Metals Limited) 

Forma prawna: australijska spółka publiczna z odpowiedzialnością ograniczoną do 

wysokości udziałów 

Prawo właściwe:  australijska Ustawa o spółkach z 2001 r.  

Centrala:   Unit 3C, 38 Jermyn Street, Londyn, SW1Y 6DN, Wielka Brytania 

Siedziba:   Level 9, 28 The Esplanade, Perth WA 6000, Australia 

Nr telefonu w Londynie:  +44 207 478 3900 

Nr telefonu w Perth:  +61 8 9322 6322 

Nr faksu w Perth:  +61 8 9322 6558 

Email:    info@pdz.com.au 

Strona internetowa:   www.pdz.com.au 

Działalność podstawowa: Identyfikacja, poszukiwanie i realizacja projektów w zakresie 

surowców naturalnych 

Australijski numer ewidencyjny spółki: 008 677 852 

Australijski numer działalności: 23 008 677 852  

Kod giełdowy:   PDZ 

2. Wskazanie czasu trwania Emitenta: 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.  

3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent: 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa australijskiego. 

4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego 

rejestru 

Emitent został zarejestrowany przez Australijską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji 

(ASIC).  

5. Krótki opis historii Emitenta: 

Emitent jest spółką notowaną na trzech giełdach papierów wartościowych (tj. ASX, LSE i GPW), 

prowadzącą działalność związaną z identyfikacją, poszukiwaniem i realizacją projektów w zakresie 

surowców naturalnych.  

Emitent jest australijską spółką publiczną utworzoną 27 czerwca 1957 r. (wcześniej Property 

Investments Ltd) dopuszczoną do notowania na giełdzie ASX w dniu 12 listopada 1993 r. W 2015 r. 

Emitent rozpoczął obrót swoimi akcjami na giełdach w Londynie i Warszawie.  
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W 2012 r. Emitent zabezpieczył sobie możliwość realizacji projektu Jan Karski poprzez swoją spółkę 

zależną PD Co, która dostrzegła możliwość ubiegania się o koncesję na rozpoznanie złóż węgla                          

w sąsiedztwie kopalni Bogdanka w rejonie Lublina w południowo-wschodniej Polsce, gdzie działalność 

rozpoznawczą prowadził wcześniej polski rząd i jego agencje w latach 60., 70. i 80. XX wieku. Wydane 

wcześniej cztery koncesje dały początek projektowi Jan Karski o powierzchni 182 km2 na terenie 

Lubelskiego Zagłębia Węglowego. W dniu 30 grudnia 2019 r. lub w okolicach tej daty polski rząd 

przyznał spółce Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. („Bogdanka”) koncesję wydobywczą dla złoża K6-7, 

którego obszar stanowił integralną część projektu Jan Karski. Decyzja polskiego rządu spowodowała 

wywłaszczenie Emitenta z projektu Jan Karski.  

W 2016 r. Emitent nabył 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Karbonia S.A. posiadającej koncesję 

wydobywczą Dębieńsko. W latach 2006 do 2016, Karbonia była kontrolowana przez spółkę New World 

Resources, która poświęciła dekadę na rozpoznanie potencjału złoża. Po przejęciu spółki Karbonia, 

Emitent złożył wniosek do polskiego Ministerstwa Środowiska o aktualizację koncesji wydobywczej 

Dębieńsko polegającą na zmianie przewidzianego w koncesji terminu rozpoczęcia produkcji węgla                   

z 2018 r. na 2025 r. i uwzględnieniu w koncesji nowego raportu środowiskowego. Ministerstwo 

Środowiska odmówiło zmiany wniosku, co zablokowało drogę Emitenta do rozwoju i produkcji w złożu 

Dębieńsko.  

W wyniku tych działań polskiego rządu w odniesieniu do zarówno projektu Jan Karski jak i projektu 

Dębieńsko, w lutym 2019 r. Emitent wystosował do polskiego rządu formalne powiadomienie                       

o zaistnieniu sporu inwestycyjnego pomiędzy Emitentem a rządem. W powiadomieniu Emitent 

wezwał rząd do niezwłocznego podjęcia negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu                             

i wskazał na prawo Emitenta to poddania sporu pod arbitraż międzynarodowy w przypadku 

nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej. Spór zaistniał w związku z pewnymi działaniami 

podjętymi przez Rzeczpospolitą Polską, które stanowią naruszenie postanowień Traktatu Karty 

Energetycznej oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego 

popierania i ochrony inwestycji. Emitent pozostaje otwarty na polubowne rozstrzygnięcie sporu                        

z polskim rządem. Niemniej jednak spór ten nie został dotąd polubownie rozstrzygnięty, gdyż polski 

rząd odmówił udziału w rozmowach w sprawie sporu.  

W czerwcu 2020 r. Emitent ogłosił zawarcie Umowy o Finansowaniu Postępowania Prawnego 

(Litigation Funding Agreement, LFA), przewidującej udzielenie kredytu w wysokości 12,3 mln USD na 

sfinansowanie wyżej omówionego międzynarodowego arbitrażu przeciwko polskiemu rządowi. Biorąc 

pod uwagę brak jakiegokolwiek znaczącego zaangażowania polskiego rządu w tej sprawie, Emitent 

poczynił przygotowania do zgłoszenia swoich roszczeń do arbitrażu w ciągu najbliższych tygodni. 

Kwota Roszczenia odszkodowawczego może obejmować między innymi: 

• wartość wydatków poniesionych przez Emitenta na rozwój projektów Jan Karski i Dębieńsko; 

• Utracone zyski i szkody, jakie Emitent poniósł w wyniku działań i zaniechań RP, które 

spowodowały wywłaszczenie projektu Jan Karski i Dębieńsko, które wiąże się ze znaczną 

wartością bieżącą netto (NPV) obydwu kopalń w chwili naruszenia umowy międzynarodowej 

przez RP; oraz 

• Naliczone odsetki dotyczące przyznanych odszkodowań i wszelkich kosztów związanych                          

z dochodzeniem Roszczeń w Arbitrażu. 

W chwili obecnej Emitent nie jest w stanie przedstawić dodatkowych informacji na temat potencjalnej 

kwoty roszczenia odszkodowawczego. Niemniej w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat 

sporu Emitenta z Rzeczpospolitą Polską należy zapoznać się z ogłoszeniami Emitenta z dnia 26 kwietnia 
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2018 r. 28 maja 2018 r., 18 stycznia 2019 r., 13 lutego 2019 r. 4 kwietnia 2019 r. i 31 grudnia 2019 r. 

Ogłoszenia te można znaleźć na stronie http://www.pdz.com.au/asx-announcements lub 

www.asx.com.au. 

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

ich tworzenia 

Emitent nie posiada kapitału zapasowego ani rezerwowego. Kapitał zakładowy Emitenta w dniu 

sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego przedstawia się następująco: 

• 212 275 089 Akcji Zwykłych, w pełni opłaconych (bez wartości nominalnej); 

• 22 388 060 nienotowanych opcji wykonalnych po cenie 0,60 AUD każda do 30 maja 2021 r. 

włącznie; 

• 6 225 000 uprawnień uzależnionych od wyników z różnymi warunkami nabycia uprawnień do 

wykonania i terminami wygaśnięcia od 30 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.; oraz 

• Obligacja zamienna o kwocie głównej 2 627 430 AUD, zamienna na 5 711 805 akcji zwykłych 

po cenie zamiany 0,46 AUD za akcję bez daty wygaśnięcia. 

7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta są w pełni opłacone. 

8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji 

przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających 

pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw 

obligatariuszy do nabycia tych akcji: 

Oprócz CD Capital, na rzecz którego została wyemitowana obligacja zamienna, Emitent nie ma 

innych obligatariuszy, w związku z czym Emitent nie przewiduje zaistnienia żadnych zmian w kapitale 

zakładowym w wyniku wykonania tych praw. 

9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie 

Statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału 

zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał 

zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie 

aktualizacji memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym 

trybie: 

W wyniku emisji Nowych Akcji zgodnie z Ofertą, Emitent będzie posiadał 228 275 089 Akcji Zwykłych 

w obiegu. 

http://www.asx.com.au/
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10. Wskazanie na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery 

wartościowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe: 

Akcje Zwykłe Emitenta były i są notowane na giełdach GPW, LSE i ASX. 

11. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego 

papierom wartościowym: 

Emitentowi ani emitowanym przez niego papierom wartościowym nie przyznano żadnego ratingu. 

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 firmy 

(nazwy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w 

kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 

 

Dotychczas Emitent finansował spółkę Karbonia, PD CO i Karski w formie nieoprocentowanych, 

niezabezpieczonych pożyczek wewnątrzgrupowych.  

 
Firma spółki zależnej Emitenta Kraj rejestracji 

(charakter) 

Głosy/wi

elkość 

pakietu 

Emitenta 

(w %) 

Liczba 

wyemitowa

nych 

akcji/udział

ów 

Adres centrali/siedziby 

Mineral Investments Pty Ltd  

Australia 

(poszukiwanie złóż 

surowców 

naturalnych) 

100 100 
Level 9, 28 The Esplanade, Perth, 

WA 6000, Australia 
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PDZ Holdings Pty Ltd 

Australia 

(spółka 

holdingowa/nadrzęd

na) 

100 212 275 089 
Level 9, 28 The Esplanade, Perth, 

WA 6000, Australia 

PDZ (UK) Limited 

Wielka Brytania 

(spółka 

holdingowa/nadrzęd

na) 

100 14 764 607 

3rd Floor Citygate, St. James 

Boulevard, Newcastle Upon Tyne, 

Tyne And Wear, NE1 4JE, Wielka 

Brytania 

PD CO Holdings (UK) Limited  

Wielka Brytania 

(spółka 

holdingowa/nadrzędna) 

100 100 

3rd Floor Citygate, St. James 

Boulevard, Newcastle Upon Tyne, 

Tyne And Wear, NE1 4JE, Wielka 

Brytania 

PD Co Sp. z o.o. 

Polska 

(rozwój złóż 

surowców 

naturalnych) 

100 82 825 
Wiejska 17/11, 00-480, 

Warszawa, Polska 

Karbonia S.A. 

Polska 

(rozwój złóż 

surowców 

naturalnych) 

100 23 300 000 
ul. 3 Maja 44, 44-230, Czerwionka 

– Leszczyny, Polska 

Karski Nieruchomości Sp. z o.o. 
Polska 

(posiadacz gruntu) 
100 100 

00-539 Warszawa, ul. Piękna 1B 

lok. 14, Polska 

 

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 dla grupy kapitałowej i 

Emitenta, w podziale na segmenty działalności: 

Emitent koncentrował się wcześniej na rozwoju projektów Jan Karski i Dębieńsko w Polsce.                         

W następstwie działań polskiego rządu omówionych powyżej w punkcie 5, w lutym 2019 r. Emitent 

wystosował formalne powiadomienie do polskiego rządu o zaistnieniu sporu inwestycyjnego 

pomiędzy Emitentem a rządem. W powiadomieniu Emitent wezwał rząd do niezwłocznego podjęcia 

negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu i wskazał na prawo Emitenta to poddania sporu 

pod arbitraż międzynarodowy w przypadku nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej. Spór 

zaistniał w związku z pewnymi działaniami podjętymi przez Rzeczpospolitą Polską, które stanowią 

naruszenie postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską                  

a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Emitent pozostaje otwarty na 

polubowne rozstrzygnięcie sporu z polskim rządem. Niemniej jednak spór ten nie został dotąd 

polubownie rozstrzygnięty, gdyż polski rząd odmówił udziału w rozmowach w sprawie sporu.  

W czerwcu 2020 r. Emitent ogłosił zawarcie Umowy o Finansowaniu Postępowania Prawnego 

(Litigation Funding Agreement, LFA), przewidującej udzielenie kredytu w wysokości 12,3 mln USD na 

sfinansowanie wyżej omówionego międzynarodowego arbitrażu przeciwko polskiemu rządowi. Biorąc 

pod uwagę brak jakiegokolwiek znaczącego zaangażowania polskiego rządu w tej sprawie, Emitent 

poczynił przygotowania do zgłoszenia swoich roszczeń do arbitrażu w ciągu najbliższych tygodni.  

Emitent nie wytwarza obecnie żadnych produktów ani towarów, a także nie świadczy żadnych usług.  

Przychody w latach obrotowych zakończonych 30 czerwca 2019 r. i 2018 r.: 
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  2019 2018 

  AUD AUD 

    

Przychody    

Przychody z tytułu odsetek  203 160 333 291 

Przychody z tytułu gazu i najmu/dzierżawy nieruchomości  354 170 493 592 

  557 330 826 883 

 
Przychody za okres 6 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 r. i 2018 r.: 
 

  

 

Półrocze 
zakończone 

31 grudnia 2019 r. 
AUD 

Półrocze 
zakończone 

31 grudnia 2018 r. 
AUD 

 

   

Przychody 
   

Przychody z tytułu odsetek  43 283 115 747 

Przychody z tytułu gazu i najmu/dzierżawy nieruchomości  191 280 175 210 

  234 563 290 957 

 

14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 

kapitałowych: 

Główne inwestycje Emitenta są zlokalizowane w Polsce. 

W 2012 r. Emitent zabezpieczył sobie możliwość realizacji projektu Jan Karski poprzez swoją spółkę 

zależną PD Co, która dostrzegła możliwość ubiegania się o koncesję na rozpoznanie złóż węgla                      

w sąsiedztwie kopalni Bogdanka w rejonie Lublina w południowo-wschodniej Polsce, gdzie działalność 

rozpoznawczą prowadził wcześniej polski rząd i jego agencje w latach 60., 70. i 80. XX wieku. Wydane 

wcześniej cztery koncesje dały początek projektowi Jan Karski o powierzchni 182 km2 na terenie 

Lubelskiego Zagłębia Węglowego. W grudniu 2019 r. polski rząd przyznał spółce Lubelski Węgiel 

BOGDANKA S.A. („Bogdanka”) koncesję wydobywczą dla złoża K6-7, którego obszar stanowił 

integralną część projektu Jan Karski. Decyzja polskiego rządu spowodowała wywłaszczenie Emitenta  

z projektu Jan Karski.  

W 2016 r. Emitent nabył 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Karbonia S.A. posiadającej koncesję 

wydobywczą Dębieńsko. W latach 2006 do 2016, Karbonia była kontrolowana przez spółkę New World 

Resources, która poświęciła dekadę na rozpoznanie potencjału złoża. Po przejęciu spółki Karbonia, 

Emitent złożył wniosek do polskiego Ministerstwa Środowiska o aktualizację koncesji wydobywczej 

Dębieńsko polegającą na zmianie przewidzianego w koncesji terminu rozpoczęcia produkcji węgla                   

z 2018 r. na 2025 r. i uwzględnieniu w koncesji nowego raportu środowiskowego. Ministerstwo 

Środowiska odmówiło zmiany wniosku, co zablokowało drogę Emitenta do rozwoju i produkcji w złożu 

Dębieńsko.  

W wyniku tych działań polskiego rządu w odniesieniu do zarówno projektu Jan Karski jak i projektu 

Dębieńsko, w lutym 2019 r. Emitent wystosował do polskiego rządu formalne powiadomienie                           

o zaistnieniu sporu inwestycyjnego pomiędzy Emitentem a rządem. W powiadomieniu Emitent 

wezwał rząd do niezwłocznego podjęcia negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu                              
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i wskazał na prawo Emitenta to poddania sporu pod arbitraż międzynarodowy w przypadku 

nierozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej. Spór zaistniał w związku z pewnymi działaniami 

podjętymi przez Rzeczpospolitą Polską, które stanowią naruszenie postanowień Traktatu Karty 

Energetycznej oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego 

popierania i ochrony inwestycji. Emitent pozostaje otwarty na polubowne rozstrzygnięcie sporu                       

z polskim rządem. Niemniej jednak spór ten nie został dotąd polubownie rozstrzygnięty, gdyż polski 

rząd odmówił udziału w rozmowach w sprawie sporu. 

15. Informacja 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: 

Brak. 

16. Informacja o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji 

publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach 

w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które 

mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub 

miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową 

Emitenta, albo stosowna informacja o braku takich postępowań: 

Postępowania arbitrażowe 

W lutym 2019 r. Emitent wystosował formalne powiadomienie do polskiego rządu o zaistnieniu sporu 

inwestycyjnego pomiędzy Emitentem a rządem. W powiadomieniu Emitent wezwał rząd do 

niezwłocznego podjęcia negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu i wskazał na prawo 

Emitenta to poddania sporu pod arbitraż międzynarodowy w przypadku nierozstrzygnięcia sporu na 

drodze polubownej. Spór zaistniał w związku z pewnymi działaniami podjętymi przez Rzeczpospolitą 

Polską, które stanowią naruszenie postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Umowy między 

Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Emitent 

pozostaje otwarty na polubowne rozstrzygnięcie sporu z polskim rządem. Niemniej jednak spór ten 

nie został dotąd polubownie rozstrzygnięty, gdyż polski rząd odmówił udziału w rozmowach w sprawie 

sporu. 

Postępowania sądowe 

Postępowanie sądowe dotyczące koncesji wydobywczej dla złoża Dębieńsko – Celem zmiany koncesji 

było przedłużenie określonego w koncesji wydobywczej terminu na rozpoczęcie produkcji węgla                       

z 2018 r. do 2025 r. W kwietniu 2018 r. spółka Prairie otrzymała od MŚ prawomocną decyzję „drugiej 

instancji” oddalającą wniosek Emitenta o zmianę koncesji. Prairie odwołała się od powyższej decyzji 

MŚ do polskiego Sądu Administracyjnego, który wydał korzystne dla Prairie orzeczenie 

potwierdzające, że oddalenie przez MŚ wniosku o zmianę koncesji naruszyło polskie prawo oraz że 

decyzja MŚ była wadliwa. Sąd wskazał, że MŚ nie ustaliło podstawy prawnej uzasadniającej oddalenie 

wniosku Prairie o zmianę koncesji. Wyrok sądu formalnie uchyla decyzję MŚ z kwietnia 2018 r.                       

w sprawie odmowy zmiany koncesji i nakłada na MŚ wymóg ponownego rozpatrzenia wniosku                        
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o zmianę koncesji w świetle różnych wad pierwotnych decyzji MŚ wskazanych przez Sąd. MŚ odwołało 

się od rzeczonej decyzji do Najwyższego Sądu Administracyjnego. Pomimo posiadania przez Prairie 

ważnej decyzji w sprawie zgody środowiskowej umożliwiającej budowę kopalni, działania polskiego 

rządu zablokowały jakąkolwiek drogę do rozpoczęcia produkcji przez Prairie w kopalni Dębieńsko. 

Postępowanie cywilne dotyczące Umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego – W kwietniu 2018 

r. spółka Prairie wystąpiła z powództwem cywilnym przeciwko MŚ z powodu nieprzyznania Prairie 

umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego na koncesjach obejmujących Kopalnię Jan Karski 

(obejmujących złoże K6-7) w celu ochrony przysługujących Emitentowi tytułów prawnych do realizacji 

przedsięwzięcia. Emitentowi przyznano prawo pierwszeństwa wnioskowania o koncesję wydobywczą 

w kopalni Jan Karski w 2015 r. po spełnieniu wszystkich wymogów prawa geologicznego i górniczego 

(„pgg”). W wyniku złożenia przez Prairie powyższego pozwu cywilnego Sąd Rejonowy wydał orzeczenie 

na korzyść Prairie, ustanawiając zabezpieczenie powództwa uniemożliwiające MŚ udzielanie koncesji 

poszukiwawczych, rozpoznawczych lub wydobywczych oraz zawieranie umów o ustanowieniu 

użytkowania górniczego z jakimikolwiek innymi podmiotami do czasu zakończenia postępowania 

sądowego. W kwietniu 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił decyzję Sądu Rejonowego i uchylił 

zabezpieczenie. W przekonaniu Prairie, decyzja Sądu Apelacyjnego jest obarczona fundamentalną 

wadą. W dniu 31 grudnia 2019 r. Bogdanka ogłosiła, że MŚ udzielił jej koncesji wydobywczej dotyczącej 

spornego złoża K6-7, co potwierdziło formalne powiadomienie od MŚ. Decyzja polskiego rządu 

stanowi wywłaszczenie spółki Prairie z projektu Jan Karski. 

Poza informacjami przedstawionymi powyżej, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, w okresie 

obejmującym ostatnie 12 miesięcy nie toczyły się ani nie toczą żadne inne postępowania przed 

organami administracji publicznej, postępowania sądowe ani arbitrażowe, ani postępowania, które, 

według najlepszej wiedzy Emitenta, mogą zostać wszczęte w przyszłości oraz które mogły mieć lub 

miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć obecnie istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

17. 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: 

Obligacja zamienna CD Capital 

W lipcu 2017 r. Emitent wyemitował na rzecz CD Capital niepodlegającą wykupowi, nieoprocentowaną 

obligację zamienną na kwotę główną 2,6 mln AUD, zamienną na akcje zwykłe Emitenta po cenie 

emisyjnej 0,46 AUD za akcję. Pozostałe warunki obligacji zamiennej:  

• Obligacja zamienna jest nieoprocentowana;  

• Obligacja zamienna podlega spłacie wyłącznie w przypadku naruszenia warunków 2 umów ws. 
obligacji; 

• Obligacja zamienna nie zostać zamieniona przez żadną ze stron do 1 kwietnia 2018 r.; 

• Emitentowi przysługuje prawo, przy braku Przypadku Niewykonania Zobowiązania, do 
zamiany całości lub części kwoty głównej obligacji na akcje po cenie zamiany 0,46 AUD za 
akcję; 

o w przypadku bezwarunkowego przejęcie Emitenta (nabycia prawa do przynajmniej 
50% akcji zgodnie z wezwaniem lub decyzją sądu australijskiego wyrażającą zgodę na 
połączenie w drodze układu); lub 

o w dowolnym czasie po 1 kwietnia 2018 r., z zastrzeżeniem, że 30-dniowa średnia cena 
ważona wolumenem (VWAP) akcji Emitenta przekroczy cenę zamiany 0,46 AUD za 
akcję. 
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• Obligacja zamienna nie uprawnia CD Capital do udziału w jakiejkolwiek nowej emisji papierów 
wartościowych. 

• CD Capital przysługuje prawo do zamiany całości lub części kwoty głównej obligacji na akcje 
po cenie zamiany 0,46 AUD za akcję, z zastrzeżeniem, że: 

o Wykonano przysługujące CD Opcje zamiany na akcje Emitenta. 

• W przypadku zmiany struktury kapitałowej Emitenta np. przez podział lub konsolidację liczby 
akcji, przeprowadzenia oferty proporcjonalnej dla istniejących akcjonariuszy lub wypłaty 
aktywów lub papierów wartościowych na rzecz Akcjonariuszy, cena zamiany 0,46 AUD 
obligacji zamiennej zostanie skorygowana, tak aby liczba akcji Emitenta otrzymana przez CD 
Capital w chwili zamiany obligacji zamiennej była taka sama, jakby obligacja zamienna została 
zamieniona przed przedmiotowym zdarzeniem.  

• Wystąpienie Przypadku Niewykonania Zobowiązania uprawnia CD Capital do ogłoszenia 
natychmiastowej wymagalności kwoty głównej obligacji i wykonania wszelkich innych praw 
lub środków prawnych (w tym powództwa) wobec Emitenta. 

• Każde z następujących zdarzeń stanowi przypadek niewykonania zobowiązania („Przypadek 
Niewykonania Zobowiązania”) w odniesieniu do obligacji zamiennej:  

o Jeżeli jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie złożone przez Emitenta jest 
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd i może stanowić Istotny Niekorzystny Wpływ 
i takie naruszenie – jeżeli możliwe jest jego usunięcie – nie zostanie usunięte                             
w terminie 45 dni; 

o Jeżeli Emitent naruszy jakiekolwiek zobowiązanie lub warunek Obligacji lub 
związanych z nią umów i naruszenie takie stanowi Istotny Niekorzystny Wpływ i takie 
naruszenie – jeżeli możliwe jest jego usunięcie – nie zostanie usunięte w terminie 45 
dni;  

o Wystąpi Przypadek Niewypłacalności (tj. likwidacja) w odniesieniu do Emitenta lub 
spółki PDZ Holdings Pty Ltd;  

o Jeżeli Emitenta lub spółka PDZ Holdings Pty Ltd przestanie prowadzić działalność; lub 
o Jeżeli Emitent nie utrzyma notowania i obrotu swoimi akcjami na przynajmniej jednej 

z giełd: ASX, LSE lub GPW. 

• CD Capital może scedować, przelać lub obciążyć w całości lub w części (w kwocie przynajmniej 
1 mln AUD) swoje prawa na podstawie obligacji zamiennej na rzecz dowolnej osoby trzeciej 
za pisemnym powiadomieniem Emitenta, z zastrzeżeniem, że taka osoba trzecia zawarła akt 
przystąpienia.  

• Istotny niekorzystny wpływ („Istotny Niekorzystny Wpływ”) oznacza istotny niekorzystny 
wpływ na:  

o zdolność Emitenta lub spółki PDZ Holding Pty Ltd do wykonywania ich zobowiązań na 
podstawie obligacji zamiennej oraz wszelkich innych dokumentów transakcji; 

o ważność lub wykonalność dokumentu transakcyjnego; lub 
o aktywa, przedsiębiorstwo, sytuację (finansową lub inną), perspektywy lub działalność 

Grupy.  

• Przypadek Niewypłacalności w odniesieniu do Grupy oznacza: 
o Wydanie nakazu lub podjęcie uchwały przez Grupę w sprawie jej likwidacji. 

 
Umowa o Finansowaniu Postępowania Prawnego (Litigation Funding Agreement, LFA) z LCM  

LFA (denominowana w USD) przewiduje stopniowe wypłacanie środków z linii kredytowej na pokrycie 
kosztów związanych z przyszłym roszczeniem arbitrażowym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej.                     
W ramach LFA został zatwierdzony szczegółowy budżet, który potwierdza wszystkie spodziewane 
koszty prawne i dodatkowe związane z postępowaniem arbitrażowym, oraz część kosztów 
operacyjnych Emitenta dotyczących roszczenia. 
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LCM zapewni finansowanie z ograniczonym regresem w wysokości do 12,3 mln USD (18 mln AUD), 
podlegające spłacie na rzecz LCM w przypadku sukcesu roszczenia lub rozstrzygnięcia sporu, które 
spowoduje odzyskanie jakichkolwiek środków. W przypadku braku rozstrzygnięcia lub wyroku, LCM 
nie przysługuje prawo do spłaty linii. W zamian za udostępnienie linii, LCM będzie uprawniony do 
spłaty wykorzystanych środków powiększonych o kwotę równą od dwu- do pięciokrotności sumy 
wykorzystanych środków z kredytu w ciągu pierwszych pięciu lat, w zależności od okresu, przez jaki 
były wykorzystane środki, a następnie odsetek w wys. 30% po piątym roku do momentu otrzymania 
wypłaty odszkodowania.  
 
LFA zawiera również inne standardowe warunki umów finansowania postępowań prawnych.  

18. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w niniejszym Memorandum 

Informacyjnym: 

Brak. 

19. Istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej 

oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych 

finansowych, o których mowa w rozdziale 5 niniejszego Memorandum 

Informacyjnego:  

W czerwcu 2020 r. Emitent ogłosił zawarcie Umowy o Finansowaniu Postępowania Prawnego 

(Litigation Funding Agreement, LFA), przewidującej udzielenie kredytu w wysokości 12,3 mln USD na 

sfinansowanie międzynarodowego arbitrażu przeciwko polskiemu rządowi, zgodnie z opisem                           

w poprzednich punktach niniejszego Memorandum Informacyjnego.  

20. Prognoza wyników finansowych: 

Emitent nie publikuje  prognoz wyników finansowych. 

21. Rada Dyrektorów Emitenta (osoby zarządzające działalnością Emitenta i nadzorujące 

tę działalność): 

Pan Ian Middlemas, B.Com, CA 

Przewodniczący 

Pan Middlemas jest biegłym księgowym, członkiem Instytutu Usług Finansowych Australazji i posiada 

tytuł licencjata w dziedzinie handlu. Pracował dla dużej międzynarodowej firmy księgowej a następnie 

rozpoczął pracę w Normandy Mining Group, gdzie zajmował nadrzędne stanowisko menadżerskie                  

w grupie przez ok. 10 lat. Posiada rozległe doświadczenie korporacyjne i zarządcze i obecnie jest 

Dyrektorem w kilku spółkach giełdowych w sektorze surowców naturalnych. Pan Middlemas został 

powołany na stanowisko Dyrektora Emitenta 25 sierpnia 2011 r. Pan Middlemas posiada akt 

powołania na stanowisko dyrektora z 15 września 2015 r. potwierdzający warunki jego zatrudnienia; 

akt obowiązuje na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziany zgodnie ze Statutem Emitenta. 
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Pan Benjamin Stoikovich, B.Eng, M.Eng, M.Sc, CEng, CEnv 

Dyrektor i Dyrektor Generalny (CEO) 

Pan Stoikovich jest inżynierem górnictwa z doświadczeniem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. 

Posiada rozległe doświadczenie w sektorze surowców naturalnych zdobyte w BHP Billiton, gdzie 

pracował jako inżynier ds. kompleksów ścianowych, odpowiedzialny za działalność wydobywczą                      

w kopalniach głębinowych i uzyskiwanie pozwoleń. W ostatnich latach zajmował wysokie stanowiska 

w bankowości inwestycyjnej w Londynie, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie połączeń i przejęć 

oraz finansowania dłużnego i umów odbioru surowców. 

Posiada tytuł licencjata górnictwa Uniwersytetu NSW, tytuł magistra inżynierii środowiskowej 

Uniwersytetu Wollongong oraz tytuł inżyniera ekonomii surowców Uniwersytetu Curtin. Pan 

Stoikovich posiada również certyfikat dyrektora kopalni pierwszego stopnia (1st Class Coal Mine 

Managers Ticket) Rady ds. Kwalifikacji Górnictwa Węgla (NSW, Australia) i jest Biegłym Inżynierem 

(CEng) i Biegłym Inżynierem Ochrony Środowiska (CEnv) w Wielkiej Brytanii. Pan Stoikovich został 

powołany na stanowisko Dyrektora Emitenta 17 czerwca 2013 r. Pan Stoikovich posiada akt powołania 

na stanowisko dyrektora z 21 czerwca 2018 r. potwierdzający warunki jego zatrudnienia;                               

akt obowiązuje na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziany zgodnie ze Statutem Emitenta. 

Pani Carmel Daniele, B.Ec, CA 

Dyrektor Niewykonawczy  

Pani Carmel Daniele jest założycielką i Dyrektorem ds. Inwestycji (CIO) w CD Capital w Londynie 

(znaczący akcjonariusz Emitenta). Pani Daniele ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie 

globalnych inwestycji w surowce naturalne, w tym 10 lat w Newmont Mining/Normandy Mining                         

i nabywanych spółkach. Jako Starszy Dyrektor Wykonawczy (Doradztwo Korporacyjne) w Newmont 

konstruowała międzynarodowe transakcje połączeń i przejęć, w tym połączenie trójstronne pomiędzy 

Franco-Nevada, Newmont i Normandy. Po połączeniu pani Daniele konstruowała zbycie różnych 

pobocznych aktywów wydobywczych na całym świecie dla pionu bankowości handlowej Newmont 

Capital. Pani Daniele rozpoczynała karierę w Deloitte Touche Tohmatsu. Przed utworzeniem CD 

Capital w Londynie w 2006 r. pani Daniele była doradcą inwestycyjnym Funduszu Specjalnych Sytuacji 

RAB Capital w zakresie pozyskiwania i negocjowania inwestycji private equity w zasoby naturalne. Pani 

Daniele ma tytuł magistra prawa (prawo handlowe i korporacyjne) i licencjata ekonomii Uniwersytetu 

Adelaide i jest członkiem Instytutu Biegłych Księgowych. Pani Daniele została powołana na stanowisko 

Dyrektora 21 września 2015 r. Pani Daniele posiada akt powołania na stanowisko dyrektora z 21 

września 2015 r. potwierdzający warunki jej zatrudnienia; akt obowiązuje na czas nieokreślony i może 

zostać wypowiedziany zgodnie ze Statutem Emitenta. 

Pan Thomas Todd, B.Sc (Hons), CA 

Dyrektor Niewykonawczy 

Pan Todd był Dyrektorem Finansowym (CFO) Aston Resources od 2009 r. do listopada 2011 r. Przed 

rozpoczęciem pracy w Aston Resources pan Todd był Dyrektorem Finansowym w Custom Mining, 

gdzie jego doświadczenie obejmowało akwizycje i finansowanie rozwoju projektów przy projekcie 

Middlemount w zakresie sprzedaży spółki na rzecz Macarthur Coal. Jako absolwent Imperial College, 

pan Todd posiada tytuł licencjata fizyki z zakresem rozszerzonym (first class Honours). Był Biegłym 

Księgowym (Instytut Biegłych Księgowych Anglii i Walii) i absolwentem Australijskiego Instytutu 

Dyrektorów Emitenta. Pan Todd został powołany na stanowisko Dyrektora 16 września 2014 r. Pan 

Middlemas posiada akt powołania na stanowisko dyrektora z 10 września 2014 r. potwierdzający 
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warunki jego zatrudnienia; akt obowiązuje na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziany zgodnie 

ze Statutem Emitenta. 

Pan Mark Pearce B.Bus, CA, FCIS, FFin 

Dyrektor Niewykonawczy  

Pan Pearce jest biegłym księgowym i obecnie pełni funkcję Dyrektora w kilku spółkach giełdowych                 

w sektorze surowców naturalnych. Posiada znaczne doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu 

giełdowych spółek w sektorze surowców naturalnych. Pan Pearce jest również członkiem Instytutu 

Biegłych Sekretarzy i Zarządców oraz Członkiem Instytutu Usług Finansowych Australazji. Pan Pearce 

został powołany na stanowisko Dyrektora Emitenta 25 sierpnia 2011 r. Okres jego powołania jest 

nieoznaczony. Pan Pearce posiada akt powołania na stanowisko dyrektora z 15 września 2015 r. 

potwierdzający warunki jego zatrudnienia; akt obowiązuje na czas nieokreślony i może zostać 

wypowiedziany zgodnie ze Statutem Emitenta. 

Pan Todd Hannigan, B.Eng (Hons) 

Zastępca Dyrektora za pana Thomasa Todda 

Pan Hannigan był Dyrektorem Generalnym (CEO) Aston Resources od 2010 r. do 2011 r. W tym czasie 

spółka poczyniła znaczące postępy w realizacji projektu Maules Creek, w tym zmodernizowała bazę 

zasobów projektu, zakończyła całość prac technicznych i projektowych na potrzeby Ostatecznego 

Studium Wykonalności, wynegocjowała dwie transakcje sprzedaży dużych pakietów akcji w projekcie 

i umowy joint venture, zabezpieczyła dostęp do portów i kolei oraz doprowadziła do końcowych 

etapów proces uzyskiwania zgód planistycznych dla projektu. Pan Hannigan pracuje                                          

w międzynarodowym sektorze wydobywczym i surowców mineralnych od ponad 18 lat w spółkach 

takich jak Aston Resources, Xstrata Coal, Hanson PLC, BHP Billiton i MIM. Pan Hannigan został 

powołany jako Zastępca pana Thomasa Todda w dniu 16 września 2014 r. Pan Hannigan będzie 

Zastępcą Dyrektora Todda, tak długo, jak pan Todd będzie pełnił funkcję Dyrektora u Emitenta.  

Panowie Middlemas, Todd i Hannigan są również dyrektorami Paringa Resources Limited. W lutym 

2020 r. spółka zależna Paringa Resources Limited, Hartshorne Holdings, LLC i jej spółki powiązane 

złożyły dobrowolne wnioski o zabezpieczenie na podstawie rozdziału 11, punkt 11 amerykańskiego 

Kodeksu postępowania upadłościowego w amerykańskim Sądzie Upadłościowym Zachodniego 

Dystryktu Kentucky. Sprawy na podstawie rozdziału 11 nadal się toczą i Hartshorne Holdings, LLC                      

w dalszym ciągu prowadzi działalność węglową i zarządza swoimi nieruchomościami jako dłużnik                    

w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym (debtor-in-possession) zgodnie z punktami 1107(a) 

i 1108 Kodeksu postępowania upadłościowego. 

Poza wyżej ujawnionymi przypadkami, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, żaden z członków Rady 

Dyrektorów w ciągu ostatnich 5 lat nie zarządzał ani nie nadzorował podmiotu, który w czasie trwania 

ich kadencji ogłosił upadłość lub wszczął postępowanie likwidacyjne. 

Poza wyżej ujawnionymi przypadkami, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, żaden z członków Rady 

Dyrektorów nie jest ani nie był wpisany do rejestru niewypłacanych dłużników. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, żaden z członków Rady Dyrektorów nie został pozbawiony przez 

sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub pełnienia funkcji członka 

rady nadzorczej, przedstawiciela lub pełnomocnika spółki kapitałowej lub osobowej, przedsiębiorstwa 

państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, żaden z członków Rady Dyrektorów nie został skazany 

prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwa wskazane w rozdziałach XXXIII-XXXVII 
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polskiego Kodeksu karnego ani w art. 587, 590 lub 591 polskiego Kodeksu spółek handlowych, ani za 

przestępstwo odpowiadające powyższym przestępstwom w świetle przepisów obowiązujących                      

w innych krajach. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, nie toczą się, ani w ciągu ostatnich 2 lat nie zostały zakończone, 

żadne postępowania cywilne, karne, karnoskarbowe ani administracyjne z udziałem członków Rady 

Dyrektorów, których wynik mógłby mieć wpływ na działalność Emitenta. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, nie występuje żaden potencjalny konflikt interesów pomiędzy 

obowiązkami któregokolwiek z członków Rady Dyrektorów a jego prywatnymi interesami. 

22. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem Akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu: 

Poz. Nazwa/Nazwisko Liczba Akcji % Akcji 

1 J P MORGAN NOMINEES AUSTRALIA PTY LIMITED 84 398 683 39,76 

2 CD CAPITAL NATURAL RESOURCES FUND III LP 44 776 120 21,09 

3 COMPUTERSHARE CLEARING PTY LTD <RACHUNEK CCNL DI> 13 195 716 6,22 

4 ARREDO PTY LTD 10 600 000 4,99 

5 CITICORP NOMINEES PTY LIMITED 8 165 981 3,85 

6 BOUCHI PTY LTD 2 845 601 1,34 

7 T2 RESOURCES PTY LTD 2 800 000 1,32 

8 PAN MARK PEARCE + PANI NATASHA PEARCE <RACHUNEK NMLP FAMILY> 2 500 000 1,18 

9 HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED 2 496 856 1,18 

10 BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD <IB AU NOMS RETAILCLIENT DRP> 1 572 521 0,74 

11 PAN JOHN PAUL WELBORN 1 550 000 0,73 

12 
PAN ANGUS WILLIAM JOHNSON + PANI LINDY JOHNSON <RACHUNEK THE 
DENA SUPER FUND> 

1 542 106 0,73 

13 ROSS LANGDON DIVETT + LINDA ALISON DIVETT 1 393 000 0,66 

14 CABBDEG INVESTMENTS PTY LTD 1 285 000 0,61 

15 PAN JAMES HOWARD NIGEL SMALLEY 850 000 0,40 

16 WHITAKER WRIGHT NL  800 000 0,38 

17 MONEX BOOM SECURITIES (HK) LTD <RACHUNEK KLIENTÓW> 753 305 0,35 

18 BREARLEY HOLDINGS PTY LTD <RACHUNEK BREARLEY SUPER FUND> 732 100 0,34 

19 BREARLEY HOLDINGS PTY LTD <RACHUNEK BREARLEY SUPER FUND> 732 100 0,34 

20 BNP PARIBAS NOMS PTY LTD <DRP> 689 386 0,32 

Razem: 20 największych posiadaczy w pełni opłaconych Akcji Zwykłych (łącznie) 183 646 375 86,51 

Łącznie pozostali posiadacze 28 628 714 13,49 

Razem 212 275 089 100,00 
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Akcjonariusze posiadający przynajmniej 5% i 10% głosów (Akcjonariusze Istotni) na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 

Akcjonariusz Istotny Liczba Akcji % Akcji 

CD Capital Natural Resources Fund III LP 44 776 120 21,09 

 

W wyniku emisji Nowych Akcji zgodnie z Ofertą, Emitent będzie posiadał 228 275 089 Akcji Zwykłych 

w obiegu.  

 

Żaden z Akcjonariuszy Emitenta nie może być uznawany za podmiot, o którym mowa art. 87 ust. 1 

pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej. 
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Rozdział 5: Sprawozdania finansowe 

1. Raport roczny z czerwca 2019 r. 
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2. Śródroczne sprawozdanie finansowe z grudnia 2019 r. 
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Rozdział 6: Załączniki  

1. Wyciąg z rejestru handlowego dotyczący Emitenta wraz z tłumaczeniem 

2. Statut Emitenta 

Nie planuje się zmian treści Statutu Emitenta. 

3. Definicje i skróty 

4. Formularz zapisu 
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Załącznik nr 1: Wyciąg z rejestru handlowego dotyczący Emitenta wraz z tłumaczeniem 
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Załącznik nr 2: Statut Emitenta 
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Załącznik nr 3: Definicje i skróty 

Akcje Zwykłe oznacza akcje zwykłe w kapitale Emitenta, w tym Nowe Akcje po ich 
emisji.  

Akcjonariusz oznacza zarejestrowanego posiadacza Akcji Zwykłych.  

Amerykańska Ustawa o 
papierach wartościowych 

oznacza Ustawę o papierach wartościowych z 1933 r., będącą aktem 
prawnym obowiązującym w USA. 

Amerykański Kodeks 
postępowania 
upadłościowego 

oznacza Dział 11 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. 

ASIC oznacza Australijską Komisję ds. Papierów Wartościowych i 
Inwestycji. 

ASTC oznacza spółkę ASX Settlement and Transfer Corporation Pty Ltd. 

ASX oznacza spółkę ASX Limited (ACN 008 624 691) lub Australijską Giełdę 
Papierów Wartościowych (Australian Securities Exchange), w 
zależności od kontekstu. 

ASX Settlement oznacza spółkę ASX Settlement Pty Limited (ACN 008 504 532). 

AUD oznacza dolara australijskiego. 

Australijska Ustawa o 
Nabyciach i Przejęciach 
przez Cudzoziemców 

oznacza australijską Ustawę o Nabyciach i Przejęciach przez 
Cudzoziemców z 1975 r. 

CD Capital oznacza fundusz CD Capital Natural Resources Fund III L.P. 

Cena Emisyjna ma znaczenie nadane temu terminowi w ust. 5 Wstępu (Cena 
emisyjna (sprzedaży) wraz z informacją, w jaki sposób jest ustalana i 
kiedy zostanie podana do publicznej wiadomości). 

CHESS oznacza Elektroniczny System Rejestrów Podrzędnych Izby 
Rozliczeniowej (Clearing House Electronic Subregister System) 
obsługiwany przez ASX Settlement. 

CIT oznacza podatek dochodowy od osób prawnych 

COVID-19 oznacza chorobę zakaźną spowodowaną przez koronawirusa nr 2 
wywołującego ciężki ostry zespół oddechowy (SARS-CoV-2). 

CREST oznacza skomputeryzowany system rozrachunku ułatwiający 
przeniesienie tytułu własności do papierów wartościowych 
istniejących w formie zdematerializowanej lub udziałów w takich 
papierach wartościowych, obsługiwany przez spółkę Euroclear UK 
and Ireland Limited. 

Data Emisji ma znaczenie nadane temu terminowi w rozdziale 3 (Informacje o 
Emisji Akcji) ust. 11 (Zasady przydziału oferowanych papierów 
wartościowych). 

Data Otwarcia ma znaczenie nadane temu terminowi w rozdziale 3 (Informacje o 
Emisji Akcji) ust. 11 (Zasady przydziału oferowanych papierów 
wartościowych). 

Data Zamknięcia ma znaczenie nadane temu terminowi w rozdziale 3 (Informacje o 
Emisji Akcji) ust. 11 (Zasady przydziału oferowanych papierów 
wartościowych).  

Depozytariusz ma znaczenie nadane w Akcie ASIC w sprawie spółek (programów 
nabycia akcji i udziałów) nr 2019/547, zgodnie z którym oznacza on 
osobę, która świadczy usługi powiernicze lub depozytowe w 
odniesieniu do akcji określonego podmiotu lub udziałów w 
określonym zarejestrowanym programie oraz która: 
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a) posiada australijską licencję na świadczenie usług finansowych 
obejmującą świadczenie usług powierniczych lub 
depozytowych; 

b) została zwolniona z wymogu posiadania australijskiej licencji na 
świadczenie usług finansowych obejmującej świadczenie usług 
powierniczych lub depozytowych; 

c) posiada australijską licencję na świadczenie usług finansowych 
obejmującą działalność w zakresie świadczenia usługi portfela 
kierowanej przez inwestora (IDPS) lub jest podmiotem 
ponoszącym odpowiedzialność w ramach programu podobnego 
do IDPS; 

d) jest powiernikiem samodzielnie zarządzanego funduszu 
emerytalnego lub zbiorczego funduszu emerytalnego; lub 

e) jest zarejestrowanym posiadaczem akcji lub udziałów 
odpowiedniej kategorii oraz widnieje w rejestrze członków 
danego podmiotu lub programu jako posiadacz akcji lub 
udziałów na rachunek innej osoby. 

Dyrektorzy oznacza osoby pełniące w danym czasie funkcję dyrektorów 
Emitenta.  

Dzień Ustalenia Praw ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie „Zaproszenie do 
udziału w Programie Nabycia Akcji w 2020 r.” niniejszego 
Memorandum Informacyjnego. 

Emitent  oznacza spółkę Prairie Mining Limited z siedzibą pod adresem: 28 the 
Esplanade, Perth WA 6000, Australia. 

EOG oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.  

EUR oznacza walutę euro. 

Formularz Zapisu oznacza formularz zapisu na Nowe Akcje. 

GBP oznacza funta brytyjskiego. 

GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Istotny Niekorzystny 
Wpływ 

ma znaczenie nadane temu terminowi w rozdziale 4 (Informacje o 
Emitencie) ust. 17 (Zobowiązania emitenta, w szczególności 
kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą 
istotnie wpłynąć na możliwość realizacji uprawnień z akcji przez 
Akcjonariuszy). 

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego. 

Koncesja oznacza koncesję wydaną przez Ministra Środowiska. 

LCM oznacza spółkę LCM Funding UK Limited. 

LFA oznacza Umowę o Finansowaniu Postępowania Prawnego (Litigation 
Funding Agreement) zawartą w dniu 29 czerwca 2020 r. lub w pobliżu 
tej daty pomiędzy Emitentem a LCM. 

LSE oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock 
Exchange). 

Memorandum 
Informacyjne 

oznacza niniejsze memorandum informacyjne. 

Nowe Akcje oznacza Akcje Zwykłe, które zostaną wyemitowane w celu objęcia 
przez Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy przyjmą Ofertę.  

Oferta ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie „Zaproszenie do 
udziału w Programie Nabycia Akcji w 2020 r.” niniejszego 
Memorandum Informacyjnego. 

PCDM oznacza Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 
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PIT oznacza podatek dochodowy od osób fizycznych. 

PLN oznacza walutę złotego. 

Podmiot Prowadzący 
Rejestr Akcji 

oznacza spółkę Computershare Investor Services Pty Ltd. 

Przypadek Niewykonania 
Zobowiązania 

ma znaczenie nadane temu terminowi w rozdziale 4 (Informacje o 
Emitencie) ust. 17 (Zobowiązania emitenta, w szczególności 
kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą 
istotnie wpłynąć na możliwość realizacji uprawnień z akcji przez 
Akcjonariuszy). 

Rada ds. Inwestycji 
Zagranicznych 

oznacza australijską Radę ds. Inwestycji Zagranicznych. 

Raport środowiskowy oznacza ocenę oddziaływania na środowisko i społeczeństwo. 

Regulamin ASTC oznacza regulamin funkcjonowania ASTC  
jako licencjobiorcy systemu rozliczeniowo-rozrachunkowego, z 
zastrzeżeniem określonych ustępstw udzielonych przez ASTC we 
wniosku do Emitenta. 

Regulamin Notowań ASX oznacza oficjalny regulamin notowań obowiązujący na ASX (z 
wszelkimi późniejszymi zmianami). 

Rejestr Podrzędny 
Sponsorowany przez 
Emitenta 

oznacza tę część rejestru prowadzonego dla określonej kategorii 
papierów wartościowych Emitenta, dla której wydana została zgoda 
w ramach systemu CHESS zgodnie z regulaminem ASX Settlement, na 
zarządzanie przez Emitenta (a nie przez ASX Settlement) oraz w której 
rejestrowane są zdematerializowane pakiety papierów 
wartościowych. 

Rozporządzenie 2017/1129 oznacza 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;  

Sekretarz oznacza sekretarza Emitenta. 

Statut oznacza statut Emitenta w brzmieniu na dzień sporządzenia 
niniejszego Memorandum Informacyjnego.  

Środki Pieniężne na 
Pokrycie Zapisu 

oznacza środki pieniężne wpłacone przez Uprawnionych 
Akcjonariuszy za Nowe Akcje stanowiące przedmiot zapisu zgodnie z 
Ofertą. 

Traktat Karty 
Energetycznej 

oznacza Traktat Karty Energetycznej z dnia 17 grudnia 1994 r., 
którego stronami (sygnatariuszami) są między innymi Polska i 
Australia.  

UE oznacza Unię Europejską. 

Umowa między 
Rzecząpospolitą Polską a 
Australią w sprawie 
unikania podwójnego 
opodatkowania 

oznacza Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (1992 nr 14). 

Umowa między 
Rzecząpospolitą Polską a 
Australią w sprawie 
wzajemnego popierania i 
ochrony inwestycji 

oznacza Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie 
wzajemnego popierania i ochrony inwestycji z 1991 r.  

Uprawnieni Akcjonariusze oznacza Akcjonariusza zarejestrowanego jako posiadacz Akcji 
Zwykłych w Dniu Ustalenia Praw. 
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USA oznacza Stany Zjednoczone Ameryki. 

Ustawa o obrocie 
instrumentami 
finansowymi 

oznacza polską ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi.  

Ustawa o ofercie 
publicznej 

oznacza polską ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Ustawa o PIT oznacza polską ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 

Ustawa o CIT oznacza polską ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych. 

Ustawa o podatku 
dochodowym z 1997 r. 

oznacza australijską Ustawę o podatku dochodowym z 1997 r. 

Ustawa o podatku od 
czynności 
cywilnoprawnych 

oznacza polską ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od 
czynności cywilnoprawnych.  

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn 

oznacza polską ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 
i darowizn. 

Ustawa o spółkach z 2001 r. oznacza australijską Ustawę o spółkach z 2001 r. 

Ustawa o wymiarze o 
podatku dochodowego z 
1936 r. 

oznacza australijską Ustawę o wymiarze o podatku dochodowego z 
1936 r. 
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Załącznik nr 4: Formularz Zapisu 

 

Formularz zapisu na Nowe Akcje Praire Mining Limited  

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Nowe Akcje Praire Mining Limited z siedzibą w Perth (Australia) („Emitent”), 

oferowane w drodze Oferty na warunkach określonych w Memorandum Informacyjnym opublikowanym 28 lipca 

2020 roku na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.pdz.com.au oraz na stronie internetowej PCDM pod 

adresem www.pcdm.pl („Memorandum”) oraz w niniejszym Formularzu Zapisu. Nowe Akcje są akcjami zwykłymi.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Nowych Akcji w liczbie nie większej niż 

wskazana w niniejszym Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum. 

1. Inwestor: 

a) Imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania (siedziba): ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : 

.  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer oraz data ważności dowodu tożsamości/KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) PESEL, REGON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

f) Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

g) Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

h) Kontakt (adres mailowy oraz telefon kontaktowy): ………………………….…………………………  

2. Liczba subskrybowanych Nowych Akcji: . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)  

3. Rodzaj subskrybowanych akcji: akcje zwykłe  

4. Cena Emisyjna: 0,69 zł 

5. Kwota wpłaty dokonanej na akcje: . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)  

6. Forma wpłaty na Nowe Akcje - przelew na rachunek PCDM: 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 

prowadzony przez PKO BP S.A. 

Uwaga:  

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Subskrybent. 

 

Oświadczenie Subskrybenta: 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Memorandum, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz 

że akceptuję warunki Oferty Nowych Akcji. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu 

Emitenta. 

 

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 Emitent jest Administratorem Państwa danych osobowych. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane 

osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z przeprowadzaną ofertą Nowych Akcji (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 Nowych Akcji (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 

http://www.pdz.com.au/
http://www.pcdm.pl/
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przenoszenia danych; 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane 

przez okres istnienia Emitenta. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) podmiotom świadczącym usługi doradcze, 

2) firmom inwestycyjnym, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądom 

powszechnym, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany 

lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych 

nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. Do Państwa danych dostęp mają następujące podmioty przetwarzające: 1) podmioty świadczące usługi 

doradcze, 2) firmy inwestycyjne, 3) Komisja Nadzoru Finansowego, 4) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) 

sądy powszechne. Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach 

systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Data i podpis składającego Zapis                                                               Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 

 

 

 

 

 

Dyspozycja Deponowania Nowych Akcji Emitenta 

 

Ja niżej podpisany/podpisana proszę o zdeponowanie Nowych Akcji Emitenta na rachunku papierów 

wartościowych nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

prowadzonym przez: (pełna nazwa domu maklerskiego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Data i podpis składającego dyspozycję                                          Data, pieczęć, podpis przyjmującego dyspozycję 

 

 

 


