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WSTĘP  

1. Tytuł  

Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

2. Nazwa (firma) i siedziba Emitenta 

Nazwa (firma):       Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna 

Siedziba:        Warszawa 

Adres:  ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa 

KRS:  0000841819 

REGON:  142924369 

NIP:  5252505498 

Tel.  +48 22 521 06 77 

Internet:           www.red-carpet.pl   

E-mail:  zarzad@red-carpet.pl   

Kapitał zakładowy  415.000,00 zł – w pełni opłacony  

Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

 

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

zamieszkania) oferującego 

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

 

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

papierów wartościowych oferowanych w trybie Oferty Publicznej 

Na podstawie Memorandum Informacyjnego oferowane w trybie Oferty Publicznej są Akcje Serii B - 

akcje zwykłe na okaziciela Emitenta Serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda w łącznej liczbie 

135.000 sztuk. 

 

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

(gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia 

Nie dotyczy - w odniesieniu do Oferty Publicznej nie istnieje podmiot pełniący rolę gwaranta emisji w 

rozumieniu art. 14a Ustawy o Ofercie (nabywanie instrumentów finansowych nieobjętych w ofercie przez 

inwestorów). 

http://www.red-carpet.pl/
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6. Cena Emisyjna oferowanych akcji albo sposób jej ustalenia oraz tryb i 

termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości 

Cena emisyjna za jedną akcję wynosi: 38 (trzydzieści osiem) zł („Cena Emisyjna”). 

 

7. Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się 

wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w 

Memorandum, jak również że Memorandum jest jedynym prawnie 

wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach 

wartościowych, ich ofercie i Emitencie 

Oferowanie Akcji Serii B odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi                              

w Memorandum Informacyjnym oraz że Memorandum Informacyjne jest w zakresie Oferty Publicznej 

jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Serii B, Ofercie Publicznej 

i Emitencie. 

 

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

może być prowadzona na podstawie memorandum informacyjnego 

Podstawę prawną Oferty przeprowadzanej na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego 

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

Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu 

emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna 

papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta na terytorium Unii 

Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej stanowią nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 

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

takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 

1.000.000 euro i będą mniejsze niż 2.500.000 euro.  

Memorandum Informacyjne nie było weryfikowane ani zatwierdzane przez Komisję Nadzoru 

Finansowego.  

 

9. Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby podmiotu pośredniczącego w Ofercie 

Publicznej oraz gwarantów emisji 

Firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie Publicznej: 

Nazwa (firma): Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa, Polska  

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

Telefon: (+48 22) 201 11 30 

Fax: (+48 22) 201 11 29 

Adres poczty elektronicznej: biuro@pcdm.pl   

Adres strony internetowej: www.pcdm.pl   
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Na dzień publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje 
zawarcia umowy o gwarancję emisji.  

 

10. Data ważności Memorandum Informacyjnego oraz data, do której 

informacje aktualizujące Memorandum Informacyjne zostały 

uwzględnione w jego treści 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało opublikowane w dniu 25 stycznia 2021 roku. Termin 
ważności niniejszego Memorandum rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się z upływem 
dnia przydziału Akcji Serii B lub wraz z podaniem do wiadomości Inwestorów przez Emitenta 
informacji o odwołaniu Oferty Publicznej przeprowadzanej na podstawie niniejszego Memorandum, 
nie później jednak, niż z upływem 12 miesięcy od dnia publikacji niniejszego Memorandum. 
Informacje aktualizujące zostały uwzględnione w jego treści do chwili publikacji niniejszego 
Memorandum w dniu 25 stycznia 2021 r. 

 

11. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w 

okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości 

Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy: 

- nowy znaczący czynnik, 

- istotny błąd, 

- istotna niedokładność  

odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę 
papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem 
Memorandum Informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania Akcji, należy wskazać, bez zbędnej 
zwłoki, w Suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie 
udostępnić Suplement do Memorandum Informacyjnego osobom, do których skierowana jest oferta 
publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na 
stronach internetowych Emitenta www.red-carpet.pl oraz PCDM www.pcdm.pl .  

Na mocy art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub 
subskrypcję Akcji przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody,                    
z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych po udostępnieniu 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 papierów wartościowych,                    
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 zapisy, termin ten może 
ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia 
zapisu na Akcje. W myśl art. 37b ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej Emitent może dokonać przydziału 
Akcji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie lub 
subskrypcję Akcji. 

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum 
Informacyjnego lub Suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji Akcji, 
niewymagającą udostępnienia Suplementu do Memorandum Informacyjnego, Emitent może 
udostępnić do publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych                 
z publikacją Suplementu, w formie Komunikatu Aktualizującego, w sposób, w jaki zostało 

http://www.red-carpet.pl/
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udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta www.red-carpet.pl oraz 
PCDM www.pcdm.pl . W przypadku odwołania przez Emitenta Oferty Publicznej Akcji ważność 
Memorandum kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób 
określony w art. 37b ust. 5 Ustawy o Ofercie. 
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1.  CZYNNIKI RYZYKA 

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy 

papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum  Informacyjnym, a w szczególności 

czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Spółki. Poniższy spis nie ma 

charakteru zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Spółki 

należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi 

czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności 

gospodarczej Spółki nie zostały w niniejszym Memorandum Informacyjnym opisane, mogą                                  

w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów 

inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału. 

 

1.1.  Czynniki ryzyka związane z działalnością i otoczeniem Emitenta   

Ryzyko związane z koniunkturą w Polsce i za granicą 

Działalność Emitenta i jego wyniki finansowe uzależnione są od czynników zewnętrznych tj. 

koniunktury gospodarczej, na którą Spółka nie ma wpływu. Najistotniejsze czynniki 

makroekonomiczne to: poziom produktu krajowego brutto, wskaźnik inflacji, ogólna kondycja 

gospodarki, zmiany legislacyjne czy wysokość stóp procentowych. Czynniki te mają znaczenie nie tylko 

w odniesieniu do kraju, w którym Emitent prowadzi swoją działalność, ale także w odniesieniu do 

innych rynków, na których Emitent już obecnie oferuje lub planuje oferować swoje produkty. 

Wszelkie prognozy makroekonomiczne są dziś obarczone dużym ryzykiem błędu ze względu na 

niepewność, jak dalej rozwijać się będzie pandemia i niemożliwy obecnie do przewidzenia poziom 

zmian koniunktury gospodarczej i z tym związanymi produkcjami filmowymi, a co za tym idzie                             

z transmisjami „live” z najważniejszych gal premierowych. 

W celu zminimalizowania możliwego negatywnego wpływu czynników o podłożu 

makroekonomicznym Emitent planuje dokonać elastycznej korekty programowej w zakresie tematyki 

produkowanych oraz emitowanych audycji. W miejsce audycji o typowo show - biznesowym 

charakterze wprowadzane są audycje o tematyce life - stylowej, cieszące się wysokim poziomem 

oglądalności, oraz oferta filmowo-serialowa, która ma z zasady wysoki poziom akceptacji ze strony 

widowni telewizyjnej. 

Ponadto, obecna sytuacja spowodowała zmiany na rynku telewizji i treści telewizyjnych w postaci 

ogromnego wzrostu konsumpcji serwisów streamingowych VOD. Zarówno szacunki krajowe jak                        

i globalne wskazują na ogromny wzrost wartości tego rynku. Sytuacja która wyraźnie ukształtowała 

przyszły model konsumpcji mediów telewizyjno-filmowych, na stałe wkomponowuje fragment 

związany z obecnością serwisu streamingowego VOD we wszystkich znanych modelach (S-VOD,                   

A-VOD, T-VOD). Strategia rozwoju podmiotu opiera się na połączeniu „bezpłatnych dla widza” kanałów 

telewizyjnych o tematyce Film , Show biznes, Seriale z płatną platformą VOD oferującą podobne treści. 

Platforma VOD „RED GO” zostanie uzupełniona o możliwość oglądania kanałów „Red Carpet TV „ oraz 

„Red TOP TV” w modelu OTT. To jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijający się model 

konsumpcji treści video i telewizyjnych, stanowiący największą konkurencję dla tzn. płatnej telewizji.  

Emitent planuje uruchomienie tego segmentu usług w wymiarze komercyjnego oferowania treści 

własnych, dedykowanych licencji pozyskiwanych oraz niezależnej od telewizji oferty „premium”, 

wykorzystując synergie wynikające z posiadania dla celów emisyjnych zasobów kontentowych oraz 

możliwości reklamowych i promocyjnych. Usługi VOD z uwagi na ich międzynarodowy wymiar oraz 
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uniwersalność oferowanych treści Emitent planuje zaoferować komercyjnie na wielu rynkach 

międzynarodowych. 

Weryfikując powyższe prognozy w oparciu o spływające dane za rok 2020 z rynku telewizyjnego oraz 

VOD, możemy z całą pewnością podtrzymać oceny o stabilizowaniu się pomimo pandemii i „lock-

down’u” tego rynku. Niezależnie od faktu, że spadło zainteresowanie pewnymi grupami kanałów 

telewizyjnych w postaci niższych wyników oglądalności w roku 2020, to znacznie wzrosło 

zainteresowanie innymi ofertami telewizyjnymi oraz ofertami platform VOD. Rok 2020 zanotował 

średni wzrost czasu spędzonego przed telewizorem o 5 minut w stosunku do roku 2019 i wyniósł 

04:20:58. Jeśli chodzi o przychody z emisji reklam to cały rynek (według cen „brutto-cennikowych”) 

zmalał tylko o 3% pomimo gwałtownych zmian w gospodarce spowodowanych przez COVID-19. 

Wzrost przychodów zanotowały wszystkie ogólnodostępne kanały o przeważającej tematyce 

filmowej: takie jak TVN7, STOPKLATKA, TV PULS, TVP SERIALE a także z oczywistych względów 

kanały informacyjne TVN 24, TVP INFO, POLSAT NEWS. Jednocześnie nastąpiły kolejne korzystne                    

z punktu widzenia nadawcy kanałów tematycznych zmiany w udziale w rynku poszczególnych grup 

kanałów. Łączny udział tzn. „wielkiej czwórki” kanałów w krajowym rynku spadł z 36,28% w roku 

2019 do 33,01 % w roku 2020. Ten spadek odbywa się na rzecz telewizyjnych kanałów tematycznych 

których na polskim rynku jest około 160. Jednocześnie obecna sytuacja rynkowa (Covid-19 i lockdown 

wstrzymujący premiery kinowe oraz zatrzymanie lub znaczące ograniczenie produkcji filmowo-

telewizyjnej) spowodowały ogromny wzrost w segmencie usług VOD.  

Ryzyko związane ze zmiennością regulacji prawnych oraz systemu podatkowego 

Regulacje prawne ulegają częstym zmianom w większości systemów prawnych na świecie. 

Jednocześnie trudno jest przewidzieć kierunki tych zmian w przyszłości. W związku z tym istnieje 

ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie płynnie dostosować się do nowych regulacji prawnych, co                     

w konsekwencji może narazić go na sankcje lub wzrost wydatków w prowadzeniu bieżącej 

działalności. Ponadto zmienność przepisów i ich interpretacji może spowodować spowolnienie 

rozwoju działalności. 

Szczególnie częstym zmianom i nowelizacjom ulega prawo podatkowe. Z tego powodu Emitent 

narażony jest na zwiększenie obciążeń fiskalnych. Utrudnienia sprawia także interpretacja przepisów 

podatkowych przez brak ich spójnej wykładni. Może wystąpić kolizja między interpretacją przyjętą 

przez Emitenta, a interpretacją wskazaną przez organy administracji skarbowej. 

Spółka w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia powyższego ryzyka i łagodzenia jego 

skutków na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, 

starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię i działalność Emitenta do 

zachodzących zmian. 

Ponadto, ogłaszane ostatnio przez rząd wprowadzenie w 2021 roku mechanizmu opartego na tzw. 

„podatku estońskim” dodatkowo może ograniczyć i zminimalizować negatywne efekty w przypadku 

takich firm jak Emitent. 

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi  

Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Emitenta 

potencjalny negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje m.in. w zakresie prawa handlowego, prawa 

autorskiego, przepisów kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych, przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto wiele modyfikacji przepisów 

prawa wynika z dostosowywania prawa krajowego do norm prawa Unii Europejskiej. W związku                    

z powyższym niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości w zakresie interpretacji dokonywanych 
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zmian. Błędna interpretacja przepisów prawa przez Emitenta może skutkować nałożeniem na 

Emitenta kar lub sankcji administracyjnych lub finansowych.  

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco przeprowadza badania 

potwierdzające zgodność procedur przeprowadzanych przez Spółkę z bieżącymi regulacjami 

prawnymi. 

Ryzyko siły wyższej  

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak na przykład wojny lub ataków 

terrorystycznych, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynku 

finansowym, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. Ponadto takie zdarzenia 

losowe jak: pożary, powodzie i inne nadzwyczajne działanie sił przyrody, mogą powodować awarie 

lub zniszczenia istotnego majątku rzeczowego, należącego do Emitenta jak również zakłócenia                       

w świadczeniu usług, co może negatywnie wpłynąć na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. 

 Ryzyko związane z konkurencją 

Rynek telewizyjny a także rynek usług VOD, zarówno tych powiązanych z telewizją, jak i działających 

samodzielnie charakteryzuje się dziś występowaniem dość znacznej konkurencji, różniącej się 

intensywnością w zależności od rodzaju usługi. W przypadku usług telewizyjnych Emitent funkcjonuje 

na rynku telewizji filmowo - life - stylowych, co zasadniczo ogranicza obszar konkurencji do kilkunastu 

kanałów polskojęzycznych, a konkurencja jest jeszcze dodatkowo zredukowana z uwagi na zawartość 

lokalnych treści. Zawężając rynek do life - stylowych kanałów telewizyjnych oferujących lokalne treści, 

wzbogacone o ofertę filmową Classic, oraz „bezpłatnych” kanałów filmowych obszar konkurencji 

wydaje się zminimalizowany do przewidywalnych warunków. 

W zakresie usług VOD obszar konkurencji jest zdecydowanie większy, a rynek znacznie trudniejszy.  

W tym jednak zakresie oczekiwania Emitenta są zdefiniowane do konkurowania w konkretnym 

obszarze tego rynku. Posiadając kanał telewizyjny o tematyce zbieżnej z planowaną ofertą usługi VOD, 

Emitent dysponuje naturalnym atutem pozwalającym dodatkowo promować usługę VOD – właśnie 

poprzez swój kanał. Poza tym oferta krajowych serwisów VOD jest zawężona do zaledwie kilku, 

spełniających wymogi serwisów ogólnotematycznych, zawierających propozycje hitów kina. Oferta 

VOD poza tym posiada walor w postaci łatwej implementacji na rynku międzynarodowym jeśli 

pozwalają na to regulacje licencyjne w odniesieniu do posiadanej oferty programowej. Emitent planuje 

w następnej kolejności po uruchomieniu usług na rynku polskim, wchodzić na kolejne rynki ościenne, 

takie jak czeski, słowacki oraz niemiecki a w następnej kolejności na rynki Europy Południowo-

Wschodniej.   

Ryzyko konsolidacji branży 

Rynek telewizyjny w praktyce jest w permanentnym procesie konsolidacji w zasadzie od chwili kiedy 

rozpoczęła się cyfryzacja związana z dystrybucją sygnału telewizyjnego i skokowym wzrostem ilości 

oferowanych widzom kanałów telewizyjnych. Procesy konsolidacyjne dotyczą zarówno całych grup 

medialnych jak i wybranych kanałów tematycznych. Nieduża liczba kanałów o tematyce life - stylowej 

ze szczególnym uwzględnieniem kanałów o tematyce popkulturowej, w jakim działa kanał telewizyjny 

Emitenta, znacząco minimalizuje ryzyka „wymuszanej” konsolidacji. Kanały life - stylowe w ogóle 

działają w ramach grup medialnych o charakterze często globalnym lub wiodących grup lokalnych                  

i stanowiąc zaplanowane uzupełnienie oferty telewizyjnej tych grup, z założenia nie będą podlegały 

procesom konsolidacyjnym. W obszarze kanałów telewizyjnych o tematyce filmowo-serialowej 

sytuacja jest podobna. Tego rodzaju kanały z uwagi na „relatywnie wysokie” koszty licencji 

programowych należą do wielkich grup mediowych, często o charakterze ponadnarodowym. Jeśli 
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chodzi o kanały telewizyjne o tematyce filmowo-serialowej skupione na „tańszych treściach typu 

classic” oferta takich kanałów polskojęzycznych jest bardzo ograniczona. 

Ryzyko związane z kursem walut 

Ryzyka związane z niestabilnym kursem walut w przypadku dokonywania operacji zakupu licencji do 

filmów i programów TV występuje zawsze, ale Emitent poprzez plany umiędzynarodowienia oferty 

VOD i zaoferowanie jej na rynkach zagranicznych, a także poprzez zapisy w zawieranych kontraktach 

oraz aktywną inżynierię finansową zneutralizuje ujemne skutki związane z nieprzewidzianymi 

zmianami kursów walut. 

Ryzyko związane ze zmianą preferencji konsumentów 

Wiodąca tematyka kanału telewizyjnego Emitenta to life – style - pop culture uzupełniona o wybrane 

propozycje filmowo-serialowe z gatunku Classic co daje komfort dość szerokiej i otwartej tematyki 

oferowanych audycji oraz programów telewizyjnych. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest historia 

budowy optymalnej oferty programowej krajowych liderów tej branży takich jak „TVN Style” czy też 

„POLSAT Cafe”. Branża telewizyjna ma wpisane w samą swoją istotę kształtowanie „mody” na 

określone typy audycji, ale też podążanie za oczekiwaniami odbiorców. Oczekiwania odbiorców są 

często wynikiem zmian ogólnokulturowych lub spektakularnych sukcesów autorskich programów na 

innych „rynkach telewizyjnych”. Kanał Emitenta jest organizacyjnie oraz koncepcyjnie przygotowany 

na odczytywanie potrzeb odbiorców oraz elastycznego reagowania na nie w postaci nowych ofert 

programowych. Ryzyko zmiany preferencji konsumentów jest brane pod uwagę jako stały czynnik 

tworzenia i eksploatacji każdego przedsięwzięcia medialnego i każdy dostawca tego typu oferty jest 

na nie przygotowany. Nawet najnowsze dane rynkowe pokazujące wzrost zainteresowania kanałów 

oferujących treści filmowo-telewizyjne, wskazują na trwały trend w preferencjach widowni. Stąd 

zmiany programowe w kanale Red Carpet TV oraz uruchamiany kanał RED TOP TV wpisują się                    

w aktualne oraz przyszłe preferencje konsumentów. 

Ryzyko związane z utratą kluczowego personelu 

Działalność Emitenta zależy od wiedzy i doświadczenia zarówno Zarządu, jak i kluczowego personelu, 

a także od wsparcia merytorycznego współpracowników pozostających w relacjach ze Spółką. Utrata 

kluczowej kadry może narazić Emitenta na mniej lub bardziej istotne trudności związane                                       

z podstawową działalnością. Emitent uwzględniając ten element ryzyka zdefiniował model organizacji 

firmy w taki sposób, aby obszar funkcjonowania kluczowego personelu został ograniczony do 

powtarzalnych procesów technologicznych, znanych i rozumianych, co sprawia, że realizujące te 

procesy osoby są łatwe do zastąpienia bez ryzyka utraty ciągłości i spadku jakości świadczonych usług. 

Inny personel Emitenta, z uwagi na spektrum tematyczne audycji kanału, nie niesie istotnego ryzyka 

związanego z zaprzestaniem współpracy. Ponadto Emitent prowadzi systemowy nabór nowych kadr 

w związku z koniecznością śledzenia zmian na rynku telewizyjnym i przygotowywania nowych ofert 

programowych. 

Ryzyko związane z dalszym finansowaniem działalności 

Ryzyko związane z pozyskaniem środków na przeprowadzenie zaplanowanych zmian 

organizacyjnych, programowych oraz inwestycji w nowe produkty jest rozłożone pomiędzy 

pozyskanie środków z rynku publicznego, od inwestorów prywatnych lub w formie finasowania 

dłużnego dostarczonego przez instytucje finansowe. Ponadto potrzeby finansowe Emitenta 

finansowania Emitenta pozwalają na rozłożenie części procesów w dłuższym okresie czasu                                   
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i finansowanie przez aktualnego akcjonariusza oraz z rosnącego wolumenu przychodów                                    

z prowadzonej działalności. 

Ryzyko zmiany stóp procentowych 

Ryzyko zmiany stóp procentowych na niekorzystne z punktu widzenia Emitenta, w przypadku 

występowania finansowania dłużnego, jest minimalizowane w taki sposób, że udział finasowania 

dłużnego nie będzie stanowił procentowo wiodącej pozycji dostarczyciela środków finansowych. 

Wielkość ta zostanie zdefiniowana na takim poziomie, aby ryzyko zjawiska zmian stóp procentowych 

na niekorzystne nie miało większego wpływu na sytuację finansową oraz wycenę Emitenta. 

 

1.2.  Czynniki ryzyka związane z Ofertą Publiczną i obrotem akcjami na rynku 

zorganizowanym 

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie akcji Serii A oraz Serii B do obrotu                                

w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW na rynku NewConnect. W związku                    

z tym poniżej przedstawione zostały czynniki ryzyka związane nie tylko z Ofertą Publiczną ale także   

z ubieganiem się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu oraz z samym obrotem na 

rynku alternatywnym. 

Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje 

Każdy Inwestor rozważający inwestycję w Akcje powinien oszacować, czy jest ona dla niego w danych 

okolicznościach odpowiednia. W szczególności, każdy inwestor powinien: 

(i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz 
korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje; 

(ii) posiadać dostęp do, oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych 
umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej, 
inwestycji w Akcje oraz wpływu inwestycji w Akcje na jego ogólny portfel inwestycyjny; 

(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje; 

(iv) w pełni rozumieć warunki emisji Akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;  

(v) posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) 
ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji 
oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia 
różnego rodzaju ryzyk. 

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez osoby, które potencjalnie dokonają 

inwestycji w Akcje, podlega przepisom regulującym inwestycje lub ocenie albo regulacjom przyjętym 

przez określone organy. Każda osoba rozważająca inwestycję w Akcje powinna skonsultować się ze 

swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie: 

(i) Akcje stanowią dla niej inwestycję zgodną z prawem; 

(ii) Akcje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia;  

(iii) obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Akcji przez taką osobę. 
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Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje 

W przypadku nabywania Akcji należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania 

w akcje na rynku kapitałowym jest większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, 

czy też jednostki uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych , które inwestują  środki klientów 

przede wszystkim w skarbowe instrumenty dłużne, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność 

kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie. 

Ryzyko naruszenia przepisów w związku z Ofertą Publiczną, skutkujące 
zastosowaniem przez KNF sankcji 

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 

dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, 

oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na 

zlecenie emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo 

uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania 

zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy o Ofercie, Komisja może:  

(i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo 

przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub  

(ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej 

prowadzenia, lub  

(iii) opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub 

sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w 

imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie 

zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje 

się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerywa jej przebieg, do czasu 

usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować 

środki opisane powyżej.  

Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach (i) – (iii), także w 

przypadku gdy:  

(i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na 

podstawie tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów, 

(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu 

prawnego emitenta, 

(iii) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, 

które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub 

też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości 

emitenta, lub  

(iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle 

tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub 

obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę, 

a i ich stosowanie przez Komisję może być wielkokrotne. 
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W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku 

naruszenia przepisów Ustawy regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej. 

Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów dotyczących prowadzenia 
reklamy oferty publicznej 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 2–4 

Rozporządzenia Prospektowego – dotyczących reklam odnoszących się do oferty publicznej - przez 

emitenta, oferującego, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty 

działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może 

nastąpić, Komisja może: 

(i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na 
okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy usunąć w 
tym okresie, lub, 

(i) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w 
szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały 
usunięte w terminie określonym w wyszczególnieniu 1 powyżej, lub 

(ii) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2 
Ustawy o Ofercie, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, 
wskazując naruszenia praw. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu 2 powyżej Komisja 

może wielokrotnie zastosować przewidziane powyżej środki. 

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku 

naruszenia przepisów Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej. 

Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku 

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

przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków 

wpłaconych tytułem nabycia Akcji Serii B bez odsetek i odszkodowań.  

Oferta Publiczna nie dojdzie do skutku, jeżeli do dnia jej zakończenia nie zostanie przez Inwestorów 

nabytych co najmniej 30.000 Akcji Serii B. 

W takim przypadku może to spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę 

potencjalnych korzyści przez Inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone osobom 

subskrybującym Akcje Serii B bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

Ryzyko nieuzyskania zakładanych wpływów z emisji Akcji Serii B 

W przypadku, gdy nie wszystkie Akcje Serii B zostaną objęte, wpływy z ich emisji będą niższe niż 

zakładane. Możliwe jest również całkowite niepowodzenie emisji objawiające się nieobjęciem żadnych 

Akcji Serii B. Może to mieć wpływ negatywny na działalność Emitenta. 

Ryzyko związane z niezarejestrowaniem Akcji Serii B w KRS  

W określonych okolicznościach, mając na względzie przepisy KSH i ustawy o KRS, występuje ryzyko 

niezarejestrowania w rejestrze KRS Akcji Serii B. 
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Ziszczenie się tego czynnika ryzyka mogłoby skutkować koniecznością dokonania przez Spółkę zwrotu 

wniesionych przez Inwestorów wkładów na Akcje Serii B. To z kolei mogłoby mieć negatywny wpływ 

na działalność Spółki, zwłaszcza dynamikę jej rozwoju. 

Zarządowi Spółki nie jest w żadnym stopniu znana okoliczność, która wskazywałaby na możliwość 

zmaterializowania się powyższego ryzyka. 

Ryzyko dotyczące płynności obrotu akcjami nabytymi w wyniku Oferty Publicznej 

Akcje Serii B po ich wydaniu podmiotom, które obejmą je w wyniku przeprowadzenia Oferty 

Publicznej i dojściu emisji do skutku oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego                          

w Krajowym Rejestrze Sądowym, a następnie zapisaniu ich na rzecz uprawnionych podmiotów 

rejestrze elektronicznym prowadzonym na zlecenie Emitenta przez firmę inwestycyjną, nie będą 

znajdowały się w obrocie zorganizowanym, takim jak regulowany rynek giełdowy lub alternatywny 

system obrotu. Akcje te będą korzystały z pełnej zbywalności, jednakże faktyczne możliwości zbycia 

akcji, a więc zidentyfikowania osoby mogącej być zainteresowaną ich nabyciem będzie trudne,                           

a w każdym razie trudniejsze niż gdyby akcje znajdowały się w obrocie zorganizowanym. Mając 

między innymi to na uwadze Emitent będzie dążył do podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie 

wszystkich akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynek NewConnect). W razie podjęcia takiej decyzji, 

występować będzie późniejsze i ewentualne ryzyko niewyrażenia zgody przez podmiot prowadzący 

rynek NewConnect na wprowadzeni akcji Emitenta do obrotu, w oparciu o przesłanki zawarte                          

w regulaminie rynku NewConnect. Jednocześnie na dzień sporządzenia i opublikowania niniejszego 

Memorandum Emitent nie dostrzega obiektywnych i regulaminowych przesłanek, które mogłyby stać 

się podstawą do odmowy wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. Emitent zaznacza 

również, że w razie podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 

i późniejszej decyzji pozytywnej o wprowadzeniu akcji do obrotu na tym rynku, Emitent stanie się 

spółką publiczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego               

i przepisów prawa. 

Ryzyko związane z pozycją korporacyjną nowych Akcjonariuszy 

Inwestorzy powinni być świadomi tego, że przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych Akcji Serii 

B, łączny udział podmiotów posiadających Akcje Serii B w ogólnej liczbie akcji Emitenta oraz w ogólnej 

liczbie praw głosu wynikających z akcji nie przekroczy 25%. Tym samym akcjonariusze nie będą mieli 

zasadniczego wpływu na decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z kodeksowymi                      

i statutowymi uprawnieniami walnego zgromadzenia, aczkolwiek do ich dyspozycji mogą być 

określone środki ochronne i kompetencje blokujące lub inicjujące zdarzenia korporacyjne, a ponadto, 

w razie stania się przez Emitenta spółką publiczną, także rozwiązania regulacyjne zakładające ochronę 

akcjonariuszy mniejszościowych. Jednakże wykonywanie tych uprawnień może być faktycznie 

utrudnione lub niemożliwe ze względu na prawdopodobne wysokie rozproszenie akcji oferowanych             

i objętych, tj. sytuację w której nowy akcjonariusz z reguły będzie dysponował mniejszą liczbą akcji                

i praw głosu niż odpowiadająca 5% ogólnej liczby akcji wyemitowanych w spółce i ogólnej liczby praw 

głosu. Emitent wyraża zarazem opinię, że wysokie rozproszenie, w razie wprowadzenia akcji do 

obrotu na rynku NewConnect (w którym to przypadku odpowiednio wysoki poziom tzw. free float, 

czyli liczby akcji znajdujących się w tzw. swobodnym obrocie, w stosunku do ogólnej liczby akcji 

wprowadzonych do obrotu, jest także jednym z regulaminowych warunków wprowadzenia do obrotu 

przez podmiot prowadzący alternatywny system obrotu) może być korzystne dla płynności obrotu 

akcjami. 
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Ryzyko odmowy wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu 

Akcje Emitenta będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect. 

Zgodnie z § 3-6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu warunkiem wprowadzenia akcji do 

obrotu jest spełnienie szeregu wymogów. Emitent dołoży należytej staranności, aby wszystkie z nich 

były dochowane. Jednakże - zgodnie z powyższymi przepisami - Organizator ASO może podjąć 

uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu akcji, w szczególności jeżeli uzna, że wprowadzenie ich 

do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.  

Nie można całkowicie wykluczyć istnienia ryzyka odmowy wprowadzenia Akcji Serii B do obrotu. 

Skutkiem jego ziszczenia się mogłaby być znacznie mniejsza od oczekiwanej płynność akcji Emitenta. 

Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie 
Obrotu lub nierozpoczęcia ich notowania 

Zgodnie z § 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu rozpoczęcie notowania instrumentów 

finansowych w ASO następuje na wniosek ich emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania. 

Emitent złoży stosowny wniosek oraz dopełni wszystkich obowiązków. 

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

może uzależnić rozpoczęcie notowań od przedstawienia przez Emitenta, autoryzowanego doradcę lub 

animatora rynku dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów. W związku z powyższym 

istnieje więc ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowania akcji Emitenta w ASO lub - w przypadku 

niemożliwości przedstawienia żądanych informacji - nierozpoczęcia ich notowania. 

Ryzyko niskiej wyceny i niskiej płynności akcji na rynku 

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

w przyszłości, po wprowadzeniu do obrotu w ASO, będą przedmiotem aktywnego obrotu.  

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

zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Istnieje zatem ryzyko, że liczba akcji będąca 

faktycznie przedmiotem transakcji na rynku może być w praktyce niewielka, w związku z czym akcje 

te mogą charakteryzować się niewielką płynnością. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje 

Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może 

być niższa niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między innymi okresowych zmian wyników 

finansowych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmian regionalnych 

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

papierów wartościowych. 

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

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

instrumenty finansowe Emitenta w określonych przepisami prawa przypadkach oraz gdy: 

• w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 

-   w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu, 

- w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia                            

o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, 

że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów 

postępowania; 
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• zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

• zniesiona zostaje dematerializacja tych instrumentów. 

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

na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO również: 

- na wniosek Emitenta w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z 

ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym, 

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

spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków, 

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

-      jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta, 

- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 

przekształcenia. 

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

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

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

podstawie przepisu ust. 1 pkt 2 tego samego paragrafu - kary pieniężnej lub pomimo nałożenia kary 

pieniężnej albo upomnienia: 

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

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

lub 

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

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

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

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

żądanie Komisji Nadzoru Finansowego - wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do 

obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

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

instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 

funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym systemie lub powoduje 

naruszenie interesów inwestorów. 

W przypadku naruszeń przepisów Rozporządzenia MAR, określających obowiązki emitentów                          

w zakresie: 

-  Identyfikacji, dokumentowania i przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych. 

-  prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji poufnych. 

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

dokonywaniu przez te osoby transakcji instrumentami finansowymi Spółki. 

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

wartościowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

W przypadku wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą 

płynności przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 
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 Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami 
finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu 

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

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem innych przepisów 

Regulaminu ASO: 

- na wniosek Emitenta; 

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

-   jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu. 

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi, Organizator Alternatywnego Systemu może określić 

termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, 

na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione 

obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza 

obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w 

decyzji właściwego organu. 

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po 

uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku w alternatywnym 

systemie obrotu, jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji 

poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem 

naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym                         

z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014 („Rozporządzenie MAR”), chyba że takie 

zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego 

funkcjonowania rynku. 

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

zmniejszeniem ich płynności oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

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

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy 

o ofercie publicznej, i Rozporządzenia MAR.  

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł. jeśli 

Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 4 

(obowiązek przekazania informacji o wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu w 

alternatywnym systemie). 

W przypadku naruszeń przepisów Rozporządzenia MAR, określających obowiązki emitentów                           

w zakresie: 

-  Identyfikacji, dokumentowania i przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych. 

-  prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji poufnych. 

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

dokonywaniu przez te osoby transakcji instrumentami finansowymi Spółki. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję                        

o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery 

wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję                       
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o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu 

wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 

10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty 

korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których 

mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę 

pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte                             

w prospekcie, memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 

38, art. 38a lub art. 39 ust. 1, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem 

papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, 

lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych 

do obrotu na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 

rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w 

istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.  

Stosownie do art. 100 ust. 1a Ustawy o Ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym 

za informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, 

memorandum informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, 

podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść 

informacji. Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy o Ofercie tej samej karze podlega, kto dopuszcza się 

czynu określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie, działając w imieniu lub w interesie osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 

ust. 11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek 

własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do 

wysokości 2.072.800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja 

może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty. 

Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy Emitent, na wniosek osoby pełniącej 

obowiązki zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego                          

z naruszeniem przepisów prawa, Komisja może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości 

4.145.600 zł. 

W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet 

uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki 

finansowe Emitenta. 

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

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

karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia 

pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również 

dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO), 
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- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej                       

i gospodarczej Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej 

działalności operacyjnej, istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez 

Emitenta lub istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta (§ 15b 

Regulaminu ASO), 

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

- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych 

przed ich publikacją (§ 17a Regulaminu ASO), 

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

(§ 17b Regulaminu ASO). 

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

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

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

krótszego okresu - w przypadku wydania przez Organizatora ASO zgody, o której mowa w § 18 ust. 

4a Regulaminu ASO),  

- zawieszenia prawa do działania autoryzowanego doradcy w ASO,  

- skreślenia autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców  

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

wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 

lub interes jego uczestników. 

  Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z animatorem rynku 

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu warunkiem notowania 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania 

Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych 

instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości 

zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania. 

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, a także w przypadku 

zawieszenia prawa do działania animatora rynku w ASO lub wykluczenia go z tego działania 

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia                         

i wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku. 
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3. DANE O EMISJI 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości 

emitowanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów 

uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z 

papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

3.1.1.  Rodzaj, liczba i łączna wartość emitowanych papierów wartościowych 

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferuje się 135.000 (słownie: sto trzydzieści 

pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: 

jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy 

złotych). 

Akcje nie są uprzywilejowane. 

Akcje Serii B będą równe w prawach ze wszystkimi akcjami Emitenta istniejącymi na dzień 

udostępnienia Memorandum Informacyjnego, to jest akcjami zwykłymi na okaziciela Emitenta,                        

o wartości nominalnej 1,00 zł każda - serii A - w łącznej liczbie 415.000, 

3.1.2. Rodzaje uprzywilejowania  

Akcje Serii B nie będą w żaden sposób uprzywilejowane 

W Spółce obecnie nie istnieją żadne akcje uprzywilejowane.  

3.1.3. Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 

3.1.3.1. Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji zawarte w Statucie Emitenta 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji. 

3.1.3.2. Umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji  

W celu zagwarantowania nowym akcjonariuszom poczucia bezpieczeństwa inwestycji związanej                      

z konsekwentną realizacją strategii rozwoju Spółki. 

Zgodnie z art. 338 KSH Emitent w dniu 25 stycznia 2021 roku zawarł z Red Carpet Technologies sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PCDM z siedzibą w Warszawie umowę lock-up. Na mocy 

przedmiotowej umowy Red Carpet Technologies sp. z o.o. zobowiązało się do niezbywania akcji 

Emitenta w okresie od dnia 25 stycznia  2021 do 11 lutego 2023 roku jednak nie krócej niż przez 1 rok 

od daty pierwszego notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu. Przedmiotem umowy są wszystkie 

akcje posiadane na dzień zawarcia umowy przez Red Carpet Technologies sp. z o.o. Na dzień zawarcia 

przedmiotowej Umowy Red Carpet Technologies sp. z o.o. posiada 388.711 akcji zwykłych na 

okaziciela niezdematerializowanych, reprezentujących 93,67% kapitału zakładowego Emitenta oraz 

93,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Umową lock-up objętych jest z dniem 25 stycznia 

2021 250.308 akcji Emitenta reprezentujące 60,32% kapitału zakładowego oraz 60,32 % głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozostałe 138.403 akcje reprezentujące 33,35% kapitału 

zakładowego oraz 33,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest obecnie przedmiotem 

zastawu rejestrowego na rzecz podmiotu trzeciego. Prawa korporacyjne wynikające z posiadanych 

akcji wykonuje Red Carpet Technologies sp. z o.o. Po wygaśnięciu Umowy zastawu akcje zostaną objęte 

analogiczną umową lock-upu. Złamanie umowy Lock-upu zostało obwarowane karami finansowymi. 
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3.1.3.3.  Ograniczenia swobody obrotu określone w Rozporządzeniu MAR 

Obrót akcjami Emitenta podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu MAR. 

Art. 14 MAR wprowadza bezwzględny zakaz wykorzystywania informacji poufnych, które - w myśl art. 

8 MAR - ma w szczególności miejsce, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej                    

i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, 

bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie 

informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, 

którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w 

posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. Ten sam 

przepis zabrania ujawniania informacji poufnej. 

Na podstawie art.19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

25 MAR) u Emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony 

trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta, lub 

instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres 

zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem rocznego lub śródrocznego raportu 

okresowego, które Emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. 

Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane mają także obowiązek 

powiadamiania Emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek                                    

w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź 

innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych; Takich powiadomień dokonuje się 

niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie 

do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku 

kalendarzowego. Próg w wysokości 5.000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania 

pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 

ust. 6 MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 MAR. 

Za naruszenie przepisów MAR grozi obszerny zestaw sankcji, które zostaną wprowadzone do prawa 

krajowego zgodnie z art. 30 MAR. W szczególności następujących: 

- nakazu zobowiązującego osobę odpowiedzialną za naruszenie do zaprzestania określonego 

postępowania oraz powstrzymania się od jego ponownego podejmowania; 

- wyrównania korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile możliwe jest ich 

ustalenie; 

- publicznego ostrzeżenia wskazujące osobę odpowiedzialną za popełnienie naruszenia oraz 

charakter naruszenia; 

- maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości co najmniej trzykrotnej 

wartości korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile można je określić; 

- w przypadku osoby fizycznej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości 

co najmniej 20.750.000 zł w przypadku naruszeń art. 14 (wykorzystywania informacji poufnych) 

lub 2.075.000 zł - w przypadku naruszeń art. 19 (transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze); 

- w przypadku osoby prawnej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości 

co najmniej: 62.250.000 zł lub 15 % całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej w przypadku 

naruszeń art. 14. 

3.1.3.4.  Ograniczenia swobody obrotu akcjami określone w Ustawie o Ofercie 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie 

o Ofercie.  

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy, kto: 
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- osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej,  

- posiadał, co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 

20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

- posiadał ponad 33% ogólnej liczby głosów i stan ten zmienił się o 1% lub więcej, 

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz Spółkę w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym 

dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, 

a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej 

na rynku regulowanym lub w ASO - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 

transakcji .  

Na mocy art. 69a Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, 

który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem innego niż 

czynność prawna zdarzenia prawnego, pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej oraz w przypadku 

gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; 

(nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo 

wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa 

głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie). 

Z kolei na mocy art. 69b Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na 

podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku                                      

z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które: 

- po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do 

nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

- odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne 

podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy 

instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 

W zawiadomieniu - zgodnie z 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie - przedstawia się w szczególności informacje 

o: 

-  dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, 

-  liczbie akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów i ich 

procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów - przed i po zmianie udziału, 

- podmiotach zależnych posiadających akcje spółki i osobach, z którymi zawarto umowy                                       

w przedmiocie wykonywania głosów z akcji, 

- osoby trzecie, z którymi zawiadamiający zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 

- liczbie głosów z akcji, do których nabycia składający zawiadomienie jest uprawniony lub 

zobowiązany jako posiadacz odpowiednich instrumentów finansowych.  

Z kolei art. 87 ust. 1 Ustawy o Ofercie stanowi, że obowiązki określone w szczególności w art. 69 

spoczywają: 

- również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby 

głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z 

akcjami spółki publicznej, 

- na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 

łącznie przez inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 
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inwestycyjnych, lub inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, 

- na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 

danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku                                     

z posiadaniem akcji łącznie przez inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego 

samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych lub inne 

alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot, 

- na funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 

łącznie przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne, 

- również na podmiocie, w przypadku, którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz 

na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, w ramach wykonywania czynności polegających na 

zarządzaniu portfelami, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców 

wykonywać prawo głosu na WZ albo przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę 

uprawniającą do wykonywania prawa głosu, 

- również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na WZ został 

upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie 

wydał wiążących pisemnych dyspozycji, co do sposobu głosowania, 

- również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na WZ lub 

prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków oraz na podmiotach, które 

zawierają takie porozumienie posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie 

osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, 

- również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

Obowiązki określone w szczególności w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają - na podstawie art. 87 ust. 

2 - również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi 

lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

Z kolei na podstawie art. 87 ust. 1a obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również 

w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku                              

z rozwiązaniem porozumienia, dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego 

głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, a także w 

związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. 

Akcjonariusz spółki publicznej, czyli w szczególności akcjonariusz Emitenta musi liczyć się                                      

z obowiązkiem przymusowego zbycia wszystkich posiadanych akcji w przypadku osiągnięcia przez 

jednego akcjonariusza (lub grupę powiązanych akcjonariuszy) 95% ogólnej liczby głosów na WZ. 

Reguluje to art. 82 Ustawy o Ofercie (przymusowy wykup). Zgodnie z nim akcjonariuszowi spółki 

publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego 

dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego 

wspólnego nabywania akcji lub głosowania na WZ osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów 

w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich 

posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu 

następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. 

Zgodnie z treścią art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, 

nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje                              
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w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 

kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji                      

o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 

ust. 1 Ustawy o Ofercie utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu 

wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy 

obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. 

Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji 

spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie 

lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69. Z kolei ust. 

1 pkt 3 tego samego artykułu zakazuje wykonywania głosu z akcji spółki publicznej, nabytych                           

w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem zasad ustalania takiej ceny, określonych w art. 79 

Ustawy o Ofercie. 

Przepis art. 75 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ofercie wyłącza akcje spółki, której akcje są wyłącznie 

przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu spod obowiązku ogłaszania wezwań w trybie 

określonym w art. 73-74 tejże ustawy. 

3.1.3.5.  Ograniczenia swobody obrotu określone w przepisach o ochronie konkurencji 

Nabywanie i obejmowanie akcji Emitenta, podlega także ograniczeniom określonym w Ustawie                         

o ochronie konkurencji, która nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny obrót grup 

kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji przekroczył w 

poprzednim roku obrotowym równowartość 50.000.000 euro na terenie Polski lub 1.000.000.000 

euro na świecie.  

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

1)  połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

2)  przejęcia - w szczególności poprzez nabycie lub objęcie akcji - bezpośredniej lub pośredniej 

kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej 

przedsiębiorców, 

3)  utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

4)  nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 

obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Polski równowartość 

10.000.000 euro. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji, jeżeli przychody ze sprzedaży netto przedsiębiorcy, nad 

którym ma nastąpić przejęcie kontroli, którego akcje będą objęte albo nabyte, lub z którego akcji ma 

nastąpić wykonywanie praw, nie przekroczył w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro. 

Nie podlega także zgłoszeniu zamiar koncentracji polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez 

instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej 

instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje, pod warunkiem, że 

odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że instytucja ta nie wykonuje praw               

z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania 

odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji. Prezes UOKiK na wniosek 

instytucji finansowej może przedłużyć, w drodze decyzji, termin, jeżeli instytucja ta udowodni, że 
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odsprzedaż akcji lub udziałów nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed 

upływem roku od dnia ich nabycia. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca 

przejmujący kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego 

przedsiębiorcy lub przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie 

antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 

miesiąca od dnia jego wszczęcia. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać 

wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do 

wstrzymania się od dokonania koncentracji. Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na 

dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes UOKiK może                   

w decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji 

określone obowiązki lub przyjąć ich zobowiązanie do spełnienia określonych warunków. Ponadto 

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą 

w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności 

przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru 

koncentracji. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności 

okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

a także uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy. 

Obowiązek zgłoszenia do Komisji Europejskiej koncentracji o „wymiarze wspólnotowym” zawiera 

rozporządzenie w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Koncentracja posiada wymiar 

wspólnotowy, jeżeli łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

więcej niż 5 mld EUR; oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego, z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba, że każde                                              

z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja, która 

nie osiąga progów podanych wyżej, posiada wymiar wspólnotowy, w przypadku, gdy łączny światowy 

obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 2,5 mld euro i w każdym, z co 

najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw 

wynosi więcej niż 100 mln euro i w każdym z tych państw łączny obrót każdego, z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz łączny obrót przypadający na 

Wspólnotę, każdego, z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 

mln euro, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie 

swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 

Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji przed ich wykonaniem i po zawarciu 

umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia 

można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą 

intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej 

wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta 

doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Koncentracje są oceniane celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem. 

Dokonując tej oceny Komisja uwzględnia: 

-  potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, 

między innymi, struktury wszystkich danych rynków oraz konkurencji ze strony przedsiębiorstw 

zlokalizowanych we Wspólnocie lub poza nią; 

- pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, 

możliwości dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, 
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wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do 

właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu 

technicznego i gospodarczego, pod warunkiem, że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów                      

i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.  

Koncentrację, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub 

znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje 

się za zgodną ze wspólnym rynkiem. Koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej 

konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub 

umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za niezgodną ze wspólnym rynkiem. 

3.1.4. Obowiązek świadczeń dodatkowych  

Z posiadaniem żadnej z Akcji Serii B nie jest związany obowiązek jakiegokolwiek świadczenia na rzecz 

Emitenta ani innych osób.  

 

3.2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz 

z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część 

tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz 

wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie 

Akcje Serii B będą opłacane wyłącznie w formie pieniężnej. Środki pozyskane z emisji Akcji Serii B                 

w wysokości ok. 5,1 mln zł Emitent planuje przeznaczyć na następujące cele: 

Rozwój działalności na rynku oferowania treści VOD oraz autorskich treści video, szczegółowo 

rozwijany model jest opisany w rozdziale IV pkt 4.13.2. Memorandum, w tym: 

a) zakup dodatkowych licencji do tytułów filmowych do oferowania na platformie VOD oraz do 

wykorzystania w celu wzmocnienia oferty programowej kanałów „Red Carpet TV „ oraz 

„RedTOP TV” - 2.000.000 zł, 

b) koszty technologiczne uruchomienia Platformy „RED GO” VOD + OTT z zapewnieniem 

audytowanych funkcjonalności (T-VOD, DRM) oraz rozwiązanie OTT (Over Top TV), tzn. 

aplikacja pozwalająca na oglądanie kanału TV na dowolnym urządzeniu posiadającym dostęp 

do sieci Internet i udostępnieniem kanału polskojęzycznej widowni na całym świecie - 

400.000 zł. 

c) koszty uruchomienia dodatkowego kanału (filmowego) „RedTOP TV”- koszty startowe, 

technologia, oprawa kanału, dedykowane koszty programowe, budowa zasięgu bazowego 

pozwalającego na włączenie kanału do panelu badawczego AGB oraz uruchomienie sprzedaży 

czasu reklamowego. Kanał będzie korzystał z dużej części tej samej biblioteki filmowej co „Red 

Carpet TV” oraz platforma VOD „RED GO” - 1.500.000 zł 

d) koszty rozbudowy zasięgu technicznego obu kanałów (Simulcrypt, DVB-TL) - 1.000.000 zł 

e) Koszty marketingu, promocji kanałów TV oraz Platformy VOD - 500.000 zł 

 

Emitent zakłada, że środki na powyższe cele będą wydatkowane w następujących terminach: 03.2021 

- 09.2021. 

Spółka nie może wykluczyć, że nie uzyska zakładanej kwoty wpływów z emisji, a także że do realizacji 

celów emisyjnych wskazanych powyżej, konieczne okażą się większe środki niż pierwotnie zakładano. 

W przypadku wpływów z emisji w wysokości niższej niż zakładane, Emitent zrealizuje je w mniejszej 
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skali  lub podejmie działania, aby zapewnić środki na realizację celów z innych źródeł , np. z kredytu 

bankowego.  

Emitent nie przewiduje, aby cele emisji i kwoty na nie przeznaczone ze środków z emisji mogły ulec 

zmianie. Możliwe są jedynie nieznaczne korekty pomiędzy pozycjami, gdyby takie przesunięcia były 

korzystne dla realizacji celu wskazanego w pkt 1.-4. 

3.3. Łączne i w podziale na tytuły określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do 

szacunkowych kosztów emisji 

Emitent szacuje, że łączne koszty emisji Akcji Serii B wyniosą maksymalnie 550.000,00 zł. Na koszty 

emisji składają się koszty związane ze sporządzeniem Memorandum Informacyjnego, koszt prac 

mających na celu określenie wartości kluczowych parametrów emisji, koszty doradztwa prawnego, 

usług biegłych rewidentów, usług eksperckich z zakresu rynku kapitałowego, usług firmy 

inwestycyjnej, opłaty sądowe i notarialne.  

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji zmniejszą kapitał zapasowy 

Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji („agio”), a ewentualna 

pozostała ich część zostaje zaliczona do kosztów finansowych. 

 

3.4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, 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 

Akcje Serii B emitowane są w drodze podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego w trybie 

kapitału docelowego. Oznacza to w szczególności, że decyzje stanowiące podstawę emisji i określające 

warunki przeprowadzenia Oferty Publicznej, takie jak cena emisyjna, wyłączenia prawa 

pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy, terminy subskrypcji                   

i inne, zostały podjęte przez Zarząd Emitenta i Radę Nadzorczą Emitenta, działające samodzielnie lub 

w formule współdecydowania, w oparciu o upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w 

trybie kapitału docelowego zawarte w §7 Statutu Emitenta. 

Akcje Serii B są emitowane na podstawie podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 18 stycznia 2021r. 

uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki.  

Treść Uchwały Zarządu w formie teksu jednolitego jest następująca: 

 

Uchwała nr 1 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego w drodze emisji akcji serii B, 

pozbawienia prawa poboru oraz zmiany umowy Spółki 

 

Działając na podstawie art. 444, art. 446, art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 Statutu Spółki, 

Zarząd uchwala co następuje: 
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§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 415.000,00 zł (czterysta piętnaście 

tysięcy złotych) o kwotę nie niższą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) i nie 

wyższą niż 135.000,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej 

niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji i nie więcej 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda 

akcja, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 

2. Ostateczna wysokość kapitału zakładowego zależeć będzie od liczby objętych w drodze 

emisji akcji. 

3. Z akcjami serii B nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani obowiązki, ponad 

wynikające z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. 

4. Cena emisyjna akcji wynosi 38,00 zł (trzydzieści osiem złotych). 

5. Akcje serii B mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

6. Akcje serii B i prawa do akcji serii B będą miały postać zdematerializowaną.  

7. Emisja akcji serii B nastąpi w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 

3 k.s.h, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej na podstawie memorandum 

informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych. 

8. Akcjom przyznaje się prawo uczestnictwa w dywidendzie za rok obrotowy 2020 tj. 

począwszy od dnia 1 – ego stycznia 2020 roku, na takich samych zasadach jak pozostałe 

akcje Spółki. Jeżeli jednak akcje serii B zostaną zapisane na rachunkach papierów 

wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do 

udziału w zysku za rok obrotowy 2020 (dzień dywidendy), wówczas akcje serii B będą 

po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 

obrotowy 2021 tj. od dnia 1-ego stycznia 2021 roku. 

9. Termin realizacji poszczególnych czynności w ramach podwyższenia kapitału 

zakładowego, w tym w szczególności terminy subskrypcji w ramach subskrypcji 

otwartej stanowiącej ofertę publiczną zostaną ustalone przez Zarząd odrębną uchwałą, 

z zastrzeżeniem, że: 

1) Opublikowanie Memorandum Informacyjnego nastąpi najpóźniej w terminie do 25 

stycznia 2021 roku , 

2) Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje oferowane (otwarcie subskrypcji) 

nastąpi nie później niż w dniu 26 stycznia 2021 roku,- 

3) Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane (zamknięcie subskrypcji) 

nastąpi nie później niż w dniu 15 lutego 2021 roku, 

4) Dokonanie przydziału akcji nastąpi nie później niż w dniu 01 marca 2021 roku. 
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10. Wykonanie niniejszej Uchwały, a w szczególności dokonanie wszelkich innych 

czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały 

należy do kompetencji Zarządu Spółki. 

§2 

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii B. 

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru wszystkich 

akcji serii B dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca na sposób ustalenia ceny 

akcji serii B stanowią załącznik do niniejszej uchwały.  

§3 

Zarząd Spółki może podjąć decyzję o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, 

zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej lub 

zawieszeniu jej przeprowadzenia, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu 

przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony 

do publicznej wiadomości. 

                   §4 

1. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej zawarte w niniejszej uchwale decyzje w sprawie 

ceny emisyjnej akcji serii B i w sprawie prawa pierwszeństwa dotychczasowych 

akcjonariuszy od objęcia akcji nowej emisji, w celu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na 

te decyzje, które są warunkiem ich skuteczności. 

2. Zarząd wyraża intencję zwrócenia się do Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po 

zamknięciu subskrypcji, dokonaniu przydziału akcji i ostatecznym określeniu kapitału 

zakładowego, o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał umożliwiających ubieganie 

się przez Spółkę o dopuszczenie jej akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. i w tym celu 

niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie Spółki.  

 

     §5 

Zmianie ulega §4 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 445.000,00 zł (czterysta czterdzieści pięć tysięcy 

złotych) i nie więcej niż 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie 

mniej niż 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) i nie więcej niż 550.000 (pięćset 

pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja tj.: 

a) 415.000 akcji serii A na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

b) nie mniej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji i nie więcej 135.000 (sto trzydzieści pięć 

tysięcy) akcji serii B na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.” 
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Treść Uchwał Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Uchwała Nr 1  

Rady Nadzorczej  

RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

Zważywszy na to, że  

1) Zarząd Spółki podjął uchwałę (załączoną do niniejszego protokołu z posiedzenia Rady 

Nadzorczej), działając na podstawie upoważnienia statutowego dotyczącego podwyższania 

kapitału zakładowego na zasadach i w trybie kapitału docelowego, o emisji co najmniej 30.000 

(trzydziestu tysięcy) nie więcej jednak niż 135 000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B o 

wartości nominalnej 1 zł każda i o zaoferowaniu tych akcji w trybie oferty publicznej, dla której 

wymagane jest udostępnienie memorandum informacyjnego w rozumieniu art. 37b ustawy o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

2) W ww. uchwale Zarząd proponuje określenie ceny emisyjnej akcji, o których mowa w pkt 1), 

na kwotę 38 (trzydzieści osiem) PLN za każdą akcję i zwraca się o akceptację tej ceny przez 

Radę Nadzorczą, po myśli art. 446 par. 2 ksh i par. 7 ust. 5 Statutu Spółki 

- Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:  

§1 

Określa się cenę akcji serii B, o których mowa w pkt 1)-2) powyżej, w kwocie 38 (trzydzieści 

osiem) PLN za każdą akcję, tj. w wysokości zgodnej z propozycją Zarządu.  

 

 

Uchwała Nr 2  

Rady Nadzorczej  

RED CARPET MEDIA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 

§1 

Na podstawie § 7 ust. 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:  

 

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy w 

całości prawa objęcia nowych akcji (prawa poboru) emitowanych przez Zarząd Spółki w ramach 

Kapitału Docelowego na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 18 stycznia 2021 roku, o której mowa w 

Uchwale nr 1 powyżej. 
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3.5.  Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji 

przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń 

lub ograniczeń tego prawa 

Prawo poboru Akcji Serii B zostało wyłączone na mocy uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dniu 18 stycznia 

2021 r., a powody jego wyłączenia zostały określone w stosownym uzasadnieniu. 

W wyrażonym uzasadnieniu, przedstawiono argumenty związane z planowanym upublicznieniem 

Spółki w perspektywie najbliższego roku i tym samym rozszerzeniem akcjonariatu Spółki, a także 

planami dalszego rozwoju Spółki i konieczności zapewnienia finansowania tego procesu. 

 

3.6.  Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie, ze 

wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda 

Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami począwszy od dnia 1 

stycznia 2021, a ewentualna dywidenda wypłacana będzie w złotych polskich. 

Akcjom przyznaje się prawo uczestnictwa w dywidendzie za rok obrotowy 2020 tj. począwszy od dnia 

1 – ego stycznia 2020 roku, na takich samych zasadach jak pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak akcje 

serii B zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie 

akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2020 (dzień dywidendy), wówczas 

akcje serii B będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 

obrotowy 2021 tj. od dnia 1-ego stycznia 2021 roku. 

 

3.7.  Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz 

podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta 

świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych 

podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta  

Prawa i obowiązki związane z akcjami określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Spółek 

Handlowych, Statut Emitenta oraz inne przepisy prawa. Poniższy opis praw wynikających z akcji oraz 

zasad ich realizacji stanowi ogólne wskazanie najważniejszych przepisów mających istotny wpływ na 

sytuację prawną posiadaczy akcji Emitenta. 

Prawa majątkowe  

Prawo do dywidendy  

Prawo do dywidendy to prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym 

zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do wypłaty 

akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby 

akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, to zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na 

akcje. 

Zgodnie z art. 348 § 1 KSH uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, 

którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne 

zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do 

dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony 

później niż w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały. Statut Spółki w § 25 ust. 1 

przewiduje, że dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku 
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albo na dzień przypadający w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Wyznaczając dzień dywidendy 

Spółka stosować się będzie do dwumiesięcznego ograniczenia przewidzianego w KSH. 

Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego 

zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest 

wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. Statut Spółki w § 25 ust. 1 stanowi, że termin 

wypłaty dywidendy powinien przypadać nie później, niż w ciągu sześciu tygodni od dnia dywidendy. 

Statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 

Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 

obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione                                     

z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na 

wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, 

które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na 

kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Prawo do dywidendy ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat licząc od dnia, w którym miała 

zostać dokonana wypłata dywidendy. 

Prawo poboru  

Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych akcji, przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek 

Handlowych. Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie 

Spółki mocą uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością, co najmniej czterech piątych 

głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to 

zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu 

zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną 

cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

Przywołanych wyżej zasad wyłączania prawa poboru nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu 

kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (gwaranta 

emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania 

prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają 

być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie 

obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Prawo poboru odnosi się również do emisji przez spółkę papierów wartościowych zamiennych na 

akcje spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. 

Prawo do udziału w masie likwidacyjnej  

Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z postanowieniami art. 474 § 1 KSH, 

podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie 

może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu 

wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do 

art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego               

z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Statut może określać inne zasady podziału majątku, 

co w przypadku Spółki nie ma miejsca. 
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Prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów  

Art. 463 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przewiduje, że likwidatorami są członkowie zarządu, chyba 

że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej. Na dzień publikacji niniejszego 

dokumentu statut Emitenta nie reguluje powyższej kwestii. Zgodnie z art. 463 § 2 Kodeksu Spółek 

Handlowych akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mają 

prawo wnioskować do sądu rejestrowego o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie 

jednego lub dwóch likwidatorów. 

Prawo do zbywania Akcji  

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje na okaziciela są zbywalne. Statut nie może ograniczyć swobody 

rozporządzania akcjami na okaziciela. 

Prawo związane z wykupem Akcji przy istotnej zmianie przedmiotu działalności  

Zgodnie z art. 416 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych skuteczność uchwały walnego zgromadzenia                   

w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych 

akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę. 

Prawa korporacyjne  

Roszczenie o wydanie dokumentu Akcji  

Zgodnie z art. 328 § 5 KSH akcjonariusze mają prawo do roszczenia o wydanie dokumentu akcji. Zarząd 

Emitenta zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia 

przez akcjonariusza. 

Począwszy od 1 marca 2021 r., według aktualnego stanu prawnego, akcje Emitenta będą występować 

wyłącznie w formie zdematerializowanej, podobnie jak akcje wszystkich innych spółek 

niepublicznych, zarejestrowanych w Polsce, na podstawie przepisów prawa (nowelizacja KSH z 30 

sierpnia 2019 r.), przewidujących tzw. obowiązkową dematerializację akcji i ich rejestrację                           

w ewidencji prowadzonej przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów 

wartościowych. Emitent zawarł, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, do dnia 30 września 2020 r. 

umowę z firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia rejestru elektronicznego akcji. 

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  

Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia            

w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co 

najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. 

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku 

lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 

będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu                               

o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji                           

i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. 

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu  

Zgodnie ze statutem Spółki oraz art. 411 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, każda Akcja daje prawo do 

jednego głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta. Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy 

dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce. Statut Spółki nie przewiduje takiego 

rozwiązania. 

Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). 

Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. 

Każda akcja, jeśli nie jest uprzywilejowana, daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. 
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Na walnym zgromadzeniu akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 

4113 KSH). 

Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Na podstawie art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego 

lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. 

Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia  

Zgodnie z art. 400 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch 

tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie 

zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 

W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w ten sposób należy powołać 

się na postanowienie sądu rejestrowego. 

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia  

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 

czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może 

zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż 

na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku 

obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 

walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Zgodnie z § 14 Statutu Spółki uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości trzech czwartych głosów oddanych 

w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego. Usunięcie spraw 

umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone w trybie art. 400 KSH 

wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu  

Stosownie do art. 410 § 1 KSH po niezwłocznie wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia 

sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w tym zgromadzeniu,                                

z wymienieniem liczby akcji Spółki, które każdy z nich przedstawia oraz przysługujących im głosów. 

Lista obecności, podpisana przez przewodniczącego, powinna zostać wyłożona do wglądu podczas 

obrad walnego zgromadzenia. 

Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 

reprezentowanego na walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną 

w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru 

jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). 
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Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu  

Każdemu z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, w oparciu o art. 

420 § 2 KSH, przysługuje prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru 

podejmowanych uchwał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden 

akcjonariusz. 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami  

Zgodnie z art. 385 § 3–9, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału 

zakładowego wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie              

w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewidywałby inny sposób powołania 

rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada                       

z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady nadzorczej mogą 

utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej, nie biorą jednak udziału w 

wyborze pozostałych członków. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę 

akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z powyższym opisem, obsadza się w drodze głosowania, w którym 

uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady 

nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na walnym zgromadzeniu, 

o którym mowa powyżej nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru 

członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego 

członka rady nadzorczej zgodnie z powyższymi przepisami, wygasają przedterminowo mandaty 

wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa                             

w kolejnym zdaniu. Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba powołana przez podmiot określony 

w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. Podczas 

wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje 

jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. 

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu  

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) 

uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę 

przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed 

odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów 

jego sporządzenia. 

Prawo do żądania wydania odpisów: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz 

opinii biegłego rewidenta  

Zgodnie z art. 395 § 4 KSH akcjonariusz spółki ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania 

zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady 

nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta. Dokumenty te są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie 

najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem. 

Prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia  

Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów (zawierającą wypisy                 

z protokołów, dowody zwołania walnych zgromadzeń oraz pełnomocnictwa udzielone przez 

akcjonariuszy), a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał walnego 

zgromadzenia. 
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Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

Walnego Zgromadzenia  

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach 

objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. 

Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub 

przekształceniem Emitenta  

Zgodnie z art. 505, 5167 540 i 561 KSH akcjonariusze mają prawo przeglądać dokumenty związane               

z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta. 

Prawo do otrzymania informacji o stosunku dominacji  

Akcjonariuszowi przysługuje na podstawie art. 6 § 4-5 KSH prawo do żądania udzielenia pisemnej 

informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem spółki w przedmiocie 

pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH wobec 

innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem spółki. Przywołany 

przepis daje akcjonariuszowi spółki uprawnienie również do żądania ujawnienia liczby akcji spółki 

lub głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako 

zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 

Prawo do żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Spółki oraz prawo 

do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 

informacji  

Stosownie do postanowień art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego 

zgromadzenia żądanie udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki, jeżeli udzielenie takich 

informacji jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia. 

Zarząd spółki, co do zasady, jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza. 

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym 

ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni 

od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli 

odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na 

zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. 

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 428 § 2 KSH zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli 

mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej,                  

w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa. Ponadto, stosownie do art. 428 § 3 KSH, członek zarządu może odmówić udzielenia 

informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, 

cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 

Zgodnie z art. 428 § 6 KSH, w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem 

wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji 

na piśmie, przy uwzględnieniu wyżej opisanego ograniczenia związanego z możliwością wyrządzenia 

szkody spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez 

ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 

Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas 

obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu 

rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie 

tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. 

Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia 

informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. 
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Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz 

prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności 

uchwały Walnego Zgromadzenia  

Zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem spółki bądź dobrymi 

obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być 

zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do 

wytoczenia powództwa przysługuje: 

1) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów; 

2) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej; 

3) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu; 

4) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 

porządkiem obrad. 

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż sześć miesięcy od dnia powzięcia uchwały. 

Osobom i organom wymienionym w niniejszym punkcie powyżej przysługuje, zgodnie z art. 425 § 1 

KSH, prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 

walnego zgromadzenia sprzecznej z KSH. W tym przypadku przepisu art. 189 Kodeksu postępowania 

cywilnego nie stosuje się. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od 

dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch 

lat od dnia powzięcia uchwały. Upływ tego terminu nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu 

nieważności uchwały. 

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia czy też wytoczenie przeciwko spółce powództwa                            

o stwierdzenie nieważności uchwały nie wstrzymują postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy 

może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku 

wniesienia/wytoczenia oczywiście bezzasadnego powództwa sąd, na wniosek pozwanej spółki, może 

zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia 

jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta oraz innym 

osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi  

W przypadku wyrządzenia szkody spółce przez członków organów statutowych spółki lub inną osobę, 

jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie tejże szkody w terminie roku od dnia ujawnienia 

czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa                   

w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. 

Osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę 

walnego zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się 

roszczeń o odszkodowanie. Powyższe regulują przepisy art. 486 i 487 KSH. 

Prawo do żądania sprzedaży akcji Spółki (przymusowy wykup akcji) oraz prawo do 

żądania wykupienia akcji Spółki  

Zgodnie z art. 418 KSH walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji 

akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze 

mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% 

kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała 
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wymaga większości 95% głosów oddanych. Uchwała walnego zgromadzenia powinna określać akcje 

podlegające wykupowi oraz akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje, jak również określać 

akcje przypadające każdemu z nabywców. Akcjonariusze, którzy mają nabyć akcje i głosowali za 

uchwałą, odpowiadają solidarnie wobec spółki za spłacenie całej sumy wykupu. 

Przepisów o przymusowym wykupie akcji nie stosuje się do spółek publicznych. 

Art. 4181 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie więcej niż 5% kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawę podjęcia 

uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących 

łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału 

zakładowego (akcjonariusze większościowi). Żądanie należy zgłosić do zarządu najpóźniej na miesiąc 

przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mniejszościowi, którzy nie 

zgłosili żądania odkupu ich akcji i chcą być objęci uchwałą o przymusowym odkupie, powinni 

najpóźniej w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia porządku obrad walnego zgromadzenia zgłosić do 

zarządu żądanie odkupu ich akcji. Uchwała, o przymusowym odkupie powinna określać akcje 

podlegające przymusowemu odkupowi oraz akcjonariuszy, którzy są zobowiązani odkupić akcje, jak 

również określać akcje przypadające każdemu z nabywców. Jeżeli uchwała nie określi innego sposobu 

podziału akcji przypadających każdemu z nabywców akcjonariusze większościowi są obowiązani 

nabyć akcje proporcjonalnie do posiadanych akcji. Jeżeli uchwała o przymusowym odkupie nie 

zostanie podjęta na walnym zgromadzeniu, spółka jest obowiązana do nabycia akcji akcjonariuszy 

mniejszościowych, w terminie 3 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, w celu umorzenia. 

Akcjonariusze większościowi odpowiadają wobec spółki za spłacenie całej sumy odkupu 

proporcjonalnie do akcji posiadanych w dniu walnego zgromadzenia, w porządku którego ma znaleźć 

się uchwała o przymusowym odkupie. Akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają 

przymusowemu odkupowi, powinni, w terminie miesiąca od dnia walnego zgromadzenia, złożyć                    

w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki. Cena odkupu akcji jest 

równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 

ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.                

Do dnia uiszczenia całej sumy odkupu akcjonariusze mniejszościowi zachowują wszystkie 

uprawnienia            z akcji. Jeżeli akcjonariusz lub spółka, uczestniczący w odkupie akcji, nie zgadzają 

się z ceną odkupu, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu 

ustalenia ich ceny rynkowej, a w jej braku, godziwej ceny odkupu. 

Przepisów o przymusowym odkupie akcji nie stosuje się do spółek publicznych, spółek w likwidacji 

oraz spółek w upadłości, chyba że uchwała walnego zgromadzenia w sprawie przymusowego odkupu 

akcji zapadła co najmniej 3 miesiące przed ogłoszeniem likwidacji lub upadłości. 

Prawo do dobrowolnego umorzenia Akcji  

Zgodnie z art. 359 KSH, akcje spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie 

dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga 

uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać sposób i warunki umorzenia, wysokość 

wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie 

umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie 

dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji wymaga 

obniżenia kapitału zakładowego. 

 Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na 

którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. 
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3.8.  Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty 

dywidendy w przyszłości 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym 

przez biegłego rewidenta. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych decyzję o podziale zysku (lub 

pokryciu straty) oraz wypłacie dywidendy podejmuje walne zgromadzenie spółki. Zysk przeznaczony 

na dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk 

rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 

obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione                                     

z utworzonych z zysków kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na 

wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, 

które zgodnie z obowiązującym prawem lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni 

rok obrotowy na kapitału zapasowy lub rezerwowe. 

Zarząd Spółki oświadcza, że będzie dążył do tego, aby zysk Spółki za lata obrotowe 2021, 2022 i 2023 

był do wysokości odpowiadającej między 20% a 30% zysku netto przeznaczany na wypłatę 

dywidendy, i stosownie do tego zamiaru będzie składał wnioski do Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za dany rok obrotowy, jeżeli potrzeby zapewnienia płynności 

finansowej i uwarunkowania wynikające z planów rozwojowych Emitenta będą uzasadniały 

przeznaczenie środków na dywidendę w powyżej określonym rozmiarze. 

3.9.  Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z 

posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie 

płatnika podatku 

W niniejszym rozdziale opisane zostały jedynie podstawowe zasady opodatkowania dochodów 

związanych z posiadaniem Akcji i rozporządzaniem Akcjami. Inwestor powinien zapoznać się                            

z obowiązującymi przepisami regulującymi kwestie podatkowe. Wskazane jest także skorzystanie                  

z porady doświadczonego doradcy podatkowego. 

Podatek dochodowy  

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych 

dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. 

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od 

dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 19% 

uzyskanego przychodu. 

Osoby prawne  

Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat 

należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać,                     

w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego 

podatku przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu,   

w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 22 Ustawy             

o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca 
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siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) uzyskującym dochody (przychody)                 

z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, 

jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu 

na miejsce ich osiągania, 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% 

udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1. 4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie 

korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez 

względu na źródło ich osiągania. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca 

dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce 

wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres 

dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego 

posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą 

dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).                     

W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej 

w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana 

do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 

19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła 

prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy 

skorzystała ze zwolnienia. 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 

pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli 

wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się                                 

z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 Ustawy            

o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do 

wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej                             

o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na 

rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych 

od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym 

od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie 

miesiące tego roku. Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu 

(straty), określony w art. 25 ust. 6- 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie                    

z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma 

zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu 

zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane 

przez właściwy organ administracji podatkowej. 

Osoby fizyczne 

Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych na rzecz osób fizycznych, obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty, 

zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów 

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach 

określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających 

oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną podatek dochodowy 
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wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych               

i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te 

wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) 

z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach 

ogólnych. Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, jest: 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, 

lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o Obrocie, a kosztami uzyskania 

przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych 

instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania 

przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo 

udziałów w spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f 

oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c, 

- różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania 

przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, 

- różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki 

kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną                              

w jednoosobową spółkę kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 

22 ust. 1ł 

– osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym 

mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody 

uzyskane w roku podatkowym m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również 

dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów 

(akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za 

wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 30b ust. 

6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów 

zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod 

warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub 

siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ 

administracji podatkowej. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych, umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (w tym 

papierów wartościowych), podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych ze stawką 1% 

wartości rynkowej przedmiotu transakcji. 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 przedmiotowej ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, 

będących instrumentami finansowymi, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie: 
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a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego. 

Podatek od spadków i darowizn  

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega co do 

zasady, nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Wysokość podatku, zgodnie z postanowieniami art. 14 - 15 ustawy ustala się: 

-  w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca, 

-  od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. 

Przy spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa w art. 4a ustawy, nabycie własności rzeczy 

lub praw majątkowych (również związanych z akcjami) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, 

pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód 

uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej i papierów wartościowych, otrzymanych w drodze 

darowizny, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jest wolny 

od podatku dochodowego. 

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe  

Zgodnie z art. 30 w związku z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnik, który na podstawie prawa 

podatkowego nie wykonał obowiązku obliczenia, pobrania od podatnika i wpłacenia podatku we 

właściwym terminie organowi podatkowemu, całym swoim majątkiem odpowiada za podatek 

niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ 

podatkowy stwierdzi okoliczność, o której mowa powyżej, wydaje decyzję o odpowiedzialności 

podatkowej płatnika, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego,                  

a niewpłaconego podatku. Opisanych przepisów nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią 

inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy 

wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. Odpowiedzialność podatnika można orzec w decyzji 

określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej, podatnik 

odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. 

3.10. Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych 

umów, w przypadku gdy Emitent zawarł takie umowy 

W związku z Ofertą Publiczną Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o gwarancję emisji.  

 

3.11. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

3.11.1. Osoby, do których kierowana jest Oferta 

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

posiadających osobowości prawnej, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w 

państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
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Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, 

w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien 

zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu 

dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego 

państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności 

związane z nabyciem Akcji nie narusza przepisów prawa.  

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

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

w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, 

Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów 

prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. 

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

w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r.                       

z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób 

zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Akcji. 

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być 

traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert 

kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne                        

z obowiązującymi regulacjami. 

Memorandum Informacyjne ani Akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani 

notyfikacji w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

3.11.2. Terminy otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej 

Oferta Publiczna rozpoczęła się z chwilą udostępnienia do publicznej wiadomości Memorandum 

Informacyjnego. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą wykonywane we 

wskazanych poniżej terminach. 

Harmonogram oferty publicznej Akcji Serii B przedstawia się następująco: 

CZYNNOŚĆ TERMIN 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 25 stycznia 2021 r. 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Serii B 26 stycznia – 09 lutego 2021 r. 

Dzień Przydziału Akcji Serii B do 12 lutego 2021 r. 

 

Terminy Oferty Akcji mogą ulec zmianie.  

W przypadku przedłużenia lub skrócenia któregoś z powyższych terminów, przekazanie informacji 

nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś                    

z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu 

rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub 

przełożenia go na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po 

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

przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Memorandum Informacyjnego 

i termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty.  

Informacja o zmianie terminów przekazana zostanie w formie Komunikatu Aktualizującego do 

Memorandum Informacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało 
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udostępnione niniejsze Memorandum Informacyjne, czyli na stronie internetowej Spółki www.red-

carpet.pl oraz na stronie internetowej PCDM  www.pcdm.pl .  

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

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferuje się nie więcej, niż 135.000 (sto 

trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł 

(jeden 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 135.000,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 

00/100).  

Cena Emisyjna jednej Akcji wynosi 38,00 zł (trzydzieści osiem złotych 00/100).  

Zapisy na Akcje Serii B przyjmowane będą po Cenie Emisyjnej. 

Firmą pośredniczącą w Ofercie Publicznej Akcji Serii B jest Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (PCDM) 

oraz Noble Securities S.A. (Członek Konsorcjum). 

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

135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) Akcji. Zapis złożony na mniejszą liczbę Akcji niż 50 (pięćdziesiąt) 

Akcji będzie nieważny. Dany Inwestor może złożyć więcej, niż jeden Formularz zapisu, przy czym 

łączna liczba Akcji wskazana w tych Formularzach zapisu nie może być większa, niż 135.000 (sto 

trzydzieści pięć tysięcy) Akcji.  

Formularz zapisu może zostać złożony jedynie przez osobę, która zawarła z PCDM lub Członkiem 

Konsorcjum umowę świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu 

zleceń nabycia instrumentów finansowych. Zapis złożony przez osobę niespełniającą tych kryteriów 

zostanie uznany za nieważny. 

Zapisy na Akcje Serii B Inwestorzy powinni składać w postaci Formularzu zapisu, który stanowi 

Załącznik nr 4 do Memorandum, bądź odpowiednio w postaci elektronicznej, za pośrednictwem 

odpowiedniego formularza elektronicznego udostępnionego w związku z Ofertą Publiczną w systemie 

informatycznym PCDM lub Członka Konsorcjum.  

Formularze zapisu na Akcji Serii B mogą być składane w następujący sposób: 

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

w innym Punkcie Obsługi Klienta spośród wymienionych w Załączniku nr 5 Memorandum 

Informacyjnego, lub w innym miejscu uzgodnionym z PCDM, 

- osobiście - we wszystkich Punktach Obsługi Klientów członków Konsorcjum których lista zawarta 

jest w Załączniku nr 5 Memorandum Informacyjnego, 

- korespondencyjnie - poprzez przesłanie podpisanego Formularza zapisu drogą korespondencyjną - 

pocztą lub kurierem – na adres PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00 - 645 Warszawa, przy czym 

Formularz zapisu musi zostać dostarczony na adres PCDM najpóźniej do godz. 17:00 ostatniego dnia 

przewidzianego na przyjmowanie zapisów na Akcje Serii B, 

- elektronicznie - poprzez system informatyczny PCDM lub Członka Konsorcjum.  

Zapisy składane elektronicznie powinny zostać złożone najpóźniej do godziny 23.59 w ostatnim dniu 

przyjmowania Zapisów. 

Zapisy składane w formie elektronicznie za pośrednictwem Członka Konsorcjum podlegają 

wewnętrznym regulacjom Członka Konsorcjum. 

Wykaz wszystkich Punktów Obsługi Klientów przyjmujących Formularze zapisu na Akcje Serii B jest 

zawarty w Załączniku nr 5 Memorandum Informacyjnego. 

W każdym z Punktów Obsługi Klientów można uzyskać informację o szczegółowych zasadach 

dokonywania zapisów i ich opłacania. 

http://www.red-carpet.pl/
http://www.red-carpet.pl/
http://www.pcdm.pl/
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Składając Formularz zapisu na Akcje Serii B Inwestor albo osoby reprezentujące osobę prawną albo 

jednostkę organizacyjną nieposiadjącą osobowości prawnej okazują pracownikowi PCDM dokument 

tożsamości. W przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej wymagane jest też złożenie odpisu z odpowiedniego rejestru lub aktu zawiązania 

tej jednostki lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynikać umocowanie osób do 

reprezentowania danej jednostki. W przypadku Formularzy zapisów dostarczanych 

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

dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość (zawierającego PESEL lub/i zdjęcie) osób 

podpisujących Formularz zapisu, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Ich brak 

spowoduje, że złożony zapis będzie bezskuteczny. 

Formularz zapisu na Akcje składany jest w 3 egzemplarzach. Jej wzór umieszczony jest w Załączniku 

nr 4 Memorandum Informacyjnego. 

Dopuszczalne jest złożenie Formularza zapisu przez właściwie umocowanego pełnomocnika 

Inwestora. Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oryginał 

pełnomocnictwa powinien zostać przekazany PCDM najpóźniej wraz z Formularzem zapisu na Akcje. 

Składając zapis na Akcje Serii B pełnomocnik okazuje pracownikowi PCDM dokument tożsamości.                

W przypadku dostarczania Formularza zapisu drogą korespondencyjną oryginał pełnomocnictwa 

powinien zostać dostarczony na adres PCDM najpóźniej do godz. 17:00 ostatniego dnia 

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

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

Ich brak spowoduje, że złożony zapis będzie bezskuteczny. 

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

odrębnie na rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, są w rozumieniu 

niniejszego Memorandum Informacyjnego zapisami z odrębnymi Inwestorami. 

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć Formularz zapisu na 

Akcje zbiorczo na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do Formularza zapisu na Akcje listę 

Inwestorów zawierającą w odniesieniu do każdego z Inwestorów informacje określone odpowiednio 

Formularzu zapisu na Akcje. 

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

jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii B albo do 

ogłoszenia o odwołaniu Oferty. 

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

deponowania Akcji, która umożliwi zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Inwestora.  

Dyspozycja deponowania Akcji stanowi część Formularza zapisu na Akcje. 

Informacje o szczegółowym zakresie i formie dokumentów wymaganych podczas składania zapisu 

oraz zasady działania przez pełnomocnika będą dostępne w PCDM w okresie przyjmowania zapisów 

na Akcje Serii B. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Formularza zapisu 

ponosi składający zapis. 

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

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

bankowy PCDM nr 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 nie później niż do ostatniego dnia 
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Przyjmowania Zapisów na Akcje Serii B, określonego w pkt 3.11.2. powyżej, przy czym za chwilę 

dokonania wpłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego PCDM. 

Tytuł wpłaty powinien zawierać: 

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

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

3. adnotację „Wpłata na akcje Red Carpet Media Group S.A.”  

Wplata na Akcje nie może nastąpić z rachunku innego, niż rachunek Inwestora. Wpłata z rachunku 

innej osoby zostanie uznana za nieważną. 

Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego                                  

i terminowego wniesienia wpłat na Akcje.  

Brak wpłaty na Akcje w terminie określonym w Memorandum będzie powodować nieważność zapisu. 

Zasady dokonywania wpłat tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii B Członków Konsorcjum będą 

podane do wiadomości Inwestorów składających zapisy przez poszczególnych Członków Konsorcjum. 

Wpłaty mogą być przyjmowane nie później niż do końca ostatniego dnia Przyjmowania Zapisów. 

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

Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby Akcji Serii B, która możliwa jest 

do objęcia za wniesioną kwotę z zaokrągleniem w dół.  

Inwestorzy mogą opłacać Akcje dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie 

podlegała sumowaniu. 

Wpłaty na Akcje nie podlegają oprocentowaniu. 

3.11.5. Informacja uprawnieniach zapisujących się osób do wycofania zgody na 
subskrypcję akcji wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie 
wycofanie zgody było skuteczne 

Zapis na Akcje Serii B jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. 

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

zostanie udostępniony Suplement do Memorandum Informacyjnego zawierający informacje                              

o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących 

wpłynąć na ocenę Akcji Serii B dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem 

przydziału Akcji Serii B, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum Informacyjnego do 

publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po udostępnieniu Memorandum 

Informacyjnego, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może wycofać zgodę 

na nabycie lub subskrypcję Akcji. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w 

miejscu złożenia Zapisu, w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia udostępnienia Suplementu,                    

o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu. Suplement będzie zawierać informację o dacie, do której 

przysługuje prawo wycofania zgody na nabycie Akcji. 

Emitent nie może dokonać przydziału Akcji wcześniej niż po upływie terminu do wycofania zgody 

przez Inwestora. W związku z tym w przypadku opublikowania Suplementu, którego data publikacji 

powodowałaby, że termin do którego przysługuje prawo wycofania zgody przypadałaby później, niż 

termin przydziału Obligacji określony w harmonogramie, termin przydziału Akcji zostanie stosownie 

przesunięty a Suplement będzie zawierał informacje o zmianie daty przydziału oraz wskazywał datę, 

do której Inwestorom przysługuje prawo wycofania zgody.  
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Osoby, które nie złożyły oświadczenia o wycofaniu zgody w związku z opublikowaniem Suplementem 

do Memorandum Informacyjnego, związane są złożonym zapisem na Akcje zgodnie z warunkami 

zawartymi w zmienionym Suplemencie.  

W przypadku wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji, wpłaty dokonane przez Inwestora 

zostaną niezwłocznie zwrócone, na rachunek bankowy wskazany na Formularzu Zapisu w terminie do 

7 (siedmiu) Dni Roboczych bez żadnych odsetek ani odszkodowań. 

3.11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

Przydział Akcji zostanie dokonany w Dniu Przydziału Akcji Serii B, określonym w pkt 3.11.2. powyżej.  

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

zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym.  

Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi 

zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Akcji oferowanych, każdemu Inwestorowi składającemu zapis 

na Akcje zostanie przydzielona taka liczba Akcji, na jaką złożył zapis. 

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

z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji oferowanych, zapisy Inwestorów będą podlegać 

proporcjonalnej redukcji. 

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

zapisu. 

3.11.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

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

Przydziału Akcji Serii B, określonym w pkt 3.11.2. powyżej.  

Zwrotu nadpłaconych kwot PCDM dokona w terminie do 7 (siedmiu) Dni Roboczych bez żadnych 

odsetek ani odszkodowań.  

W przypadku wycofania zgody na nabycie Akcji w związku z udostępnieniem Suplementu do 

Memorandum Informacyjnego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone takiemu Inwestorowi w terminie 

7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty złożenia oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody.  

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.  

Nadpłacone kwoty zostaną pomniejszone o koszty realizacji przelewu.  

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w Formularzu 

Zapisu na Akcje Serii B. 

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

Oferta Publiczna nie dochodzi do skutku w przypadku, gdy nie zostaną złożone i opłacone zapisy na 

Akcje serii B opiewające łącznie na minimum 30.000 Akcji 

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

W takich przypadkach, dokonane przez Inwestorów wpłaty na Akcje zostaną zwrócone bez 

jakichkolwiek odsetek i odszkodowań w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych. od dnia ogłoszenia                    

o niedojściu Oferty Publicznej do skutku lub jej odstąpieniu. 
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3.11.9. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobu 
i terminu zwrotu wpłaconych kwot 

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

wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.  

W razie niedojścia Oferty do skutku dokonane wpłaty zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 7 

(siedmiu) Dni Roboczych od daty ogłoszenia o niedojściu jej do skutku. 

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

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

publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu lub odwołaniu Oferty 

Publicznej w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.  

W przypadku ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej po rozpoczęciu 

subskrypcji Akcji Serii B, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 7 

(siedmiu) Dni Roboczych od dnia ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej. 

Informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej Emitent zostanie podana do publicznej wiadomości                     

w formie Suplementu do Memorandum Informacyjne w sposób w jaki zostało udostępnione 

Memorandum.  

Zwraca się uwagę Inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe Subskrybentów wskazane                             

w złożonych Zapisach. 
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4.  DANE O EMITENCIE 

4.1.  Podstawowe informacje  

nazwa (firma) :  Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna 

forma prawna :  spółka akcyjna 

kraj siedziby :  Polska 

siedziba : Warszawa 

adres : ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa 

telefon: +48 22 5210677 

adres poczty elektronicznej : zarzad@red-carpet.pl   

adres głównej strony internetowej :  www.red-carpet.pl  

REGON: 142924369 

NIP : 5252505498 

numer KRS :  0000841819 

Kapitał zakładowy:  415.000,00 zł – w pełni opłacony 

Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 

 

4.2.  Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony. 

 

4.3.  Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony 

Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i działa zgodnie ze 

Statutem Spółki i innymi właściwymi przepisami prawa. 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia Red Carpet Media Group sp. z o.o. w spółkę akcyjną na 

zasadach określonych w art. 551 § 1, 562, 563 oraz 577 KSH, na podstawie uchwały zgromadzenia 

wspólników Red Carpet Media Group sp. z o.o. w sprawie przekształcenia, która została podjęta w dniu 

17 stycznia 2020 r. (repertorium A nr 155/2020). 

 

mailto:zarzad@red-carpet.pl
http://www.red-carpet.pl/
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4.4.  Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego 

rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie 

wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze 

wskazaniem organu, który je wydał 

Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru jest Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent został wpisany 

do rejestru w dniu 20 maja 2020 r. pod nr KRS 0000841819. 

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia 

4.5.  Krótki opis historii Emitenta 

W dniu 25 października 2010 r. aktem notarialnym (repertorium A 2007/2010) została zawiązana 

Edusat Chanel sp. z o.o., poprzednik prawny Emitenta. Założycielem Spółki był Piotr Kusznieruk.            

W dniu 29 kwietnia 2011 r. Edusat Chanel sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców.                    

W 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy na Red Carpet Media Group sp. z o.o. W dniu 20 maja 2020 r. do 

rejestru została wpisana Red Carpet Media Group S.A. 

W dniu 3 listopada 2015 r. Edusat Chanel sp. z o.o. otrzymała koncesję Krajowej Rady Radiofonii                        

i Telewizji na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą 

„E TV”. W lutym 2016 r. „E TV” zastąpiła kanał Edusat nadawany w sieciach kablowych oraz w 

przekazie internetowym. W grudniu 2017 r. KLL sp. z o.o. nabyła od Pana Piotra Kusznieruka 

wszystkie udziały w Edusat Chanel sp. z o.o. W marcu 2018 r. Edusat Chanel sp. z o.o. wniosła do KRRiT 

o rozszerzenie koncesji o nadawane programu drogą rozsiewczą satelitarną i zmianę nazwy programu 

z „E TV” na „Red Carpet TV (RCTV)” oraz poinformowała o zmianie nazwy na Red Carpet Media Group 

sp. z o.o. W uzupełnieniu wniosku, pismami z dnia 26 kwietnia i 10 maja 2018 r. Edusat Chanel sp. z 

o.o. doprecyzowała wniosek w zakresie zamian programowych - zmiana tematyki kanału                                       

z edukacyjnej na ogólno – rozrywkową. Nazwa została zmieniona, a koncesja rozszerzona na mocy 

decyzji Przewodniczącego KRRiT odpowiednio z 28 maja i z 20 sierpnia 2018 r. W związku z rejestracją 

przez sąd zmiany nazwy na Red Carpet Media Group sp. z o.o. 8 października 2018 r. Przewodniczący 

KRRiT wydał decyzję o zmianie koncesji poprzez wpisanie nowej firmy spółki. W dniu 26 marca 2020 

r. Przewodniczący KRRiT wydał zaś decyzję o wyrażeniu zgodę na przejście uprawnień Red Carpet 

Media Group sp. z o.o. na Red Carpet Media Group S.A. w związku przekształceniem w spółkę akcyjną, 

zgodnie z przedłożonym planem przekształcenia z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Kanał pod nazwą „Red Carpet TV” został zbudowany na bazie zasobów technologiczno – 

organizacyjnych kanału „E TV” który należał do Edusat Chanel Sp. z o.o. Jest dystrybuowany poprzez 

sieci telewizji kablowej oraz satelitarne platformy cyfrowe. Na przestrzeni 2018 r. został rozszerzony 

zasięg techniczny stacji o kilkadziesiąt sieci telewizji kablowej, a we wrześniu 2018 r. po zmianie 

koncesji na satelitarno-kablową kanał zaczął być nadawany satelitarnie za pośrednictwem satelity 

HOT BIRD II za pośrednictwem Operatora ITI Neovision i został włączony do oferty Platformy 

Satelitarnej NC+ (obecnie C+). 

Kanał dociera obecnie do ponad 7,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. W styczniu 2020 r. kanał 

pojawił się w ofercie naziemnych lokalnych Platform Telewizji Cyfrowej w Łodzi i Częstochowie.                   

W 2019 r. został przeprowadzony rebranding kanału, oraz zmieniona została oprawa graficzna.                        

W styczniu 2019 r. kanał został włączony do panelu pomiaru oglądalności NIELSEN AGB, a od lutego 

2019 r. po zawarciu umowy brokerskiej z TVN MEDIA - największym na rynku brokerem reklamowym 

- kanał sprzedaje czas reklamowy, co jest obecnie jego głównym źródłem przychodów finansowych. 

Tematyka kanału to kultura, sztuka, show - biznes, media, life - style. We wrześniu 2019 r. kanał 

rozpoczął regularne transmisje na żywo z najważniejszych gal premierowych polskich filmów 
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fabularnych. Kanał jest także dostępny dla widzów w USA - za pośrednictwem sieci telewizji kablowej 

SLING. Aktualnie trwają prace nad zbudowaniem rozwiązania OTT (ang. over-the- top, telewizja 

internetowa) tzn. aplikacją pozwalającą na oglądanie kanału telewizyjnego na dowolnym urządzeniu 

posiadającym dostęp do sieci Internet i udostępnieniem kanału polskojęzycznej widowni na całym 

świecie. We współpracy z partnerem amerykańskim budowany jest projekt RED CARPET 

International, dla którego partner amerykański będzie jednocześnie brokerem reklamowym oferty 

światowej. Z uwagi na konieczność zwiększenia ekspozycji filmów oraz popularnych seriali na antenie 

Red Carpet TV, wobec mniejszej dostępności tematyki show biznesowej, a także dla zapewnienia tzw. 

programmingu dla Platformy VOD „Red GO”, Red Carpet TV zdecydowała się na zakup biblioteki 

filmowej Classic. Dla jej skutecznego wykorzystania w okresie licencyjnym optymalnym rozwiązaniem 

było uruchomienie drugiego niskokosztowego kanału filmowo-serialowego. Red Carpet Media Group 

wystąpiła do KRRiT z wnioskiem o wydanie koncesji dla kanału filmowo-serialowego „RedTOP TV”. 

Spółka planuje wykorzystanie, dla potrzeb planowanej platformy VOD, rozwiązania technologicznego 

jednego w wiodących światowych dostawców tego rodzaju technologii. 

Obecnie Emitent koncentruje się nad rozwojem swojej działalności w obszarze VOD (video na 

życzenie), pod brandem „RED GO” oraz uruchomieniem kanału „Red TOP TV”, co zostało szczegółowo 

opisane w rozdziale IV pkt 4.13.2. niniejszego Memorandum. 

Poniżej przedstawiono kalendarium rozwoju Emitenta w ciągu poprzednich lat obrotowych. 

 

2015 

03 listopada Uzyskanie przez Spółkę Edusat Chanel koncesji KRRiT na nadawanie kanału telewizyjnego 
pod nazwą „ETV” 

2016 

Luty Kanał ETV zastępuje w sieciach TVK kanał EDUSAT CHANEL 

2017 

Grudzień KLL Sp. z o.o przejmuje 100% udziałów w Spółce „Edusat Chanel” nadawcy kanału „ETV” 

2018 

Marzec Spółka zmienia nazwę na „Red Carpet Media Group” oraz występuje do KRRiT o zmianę 
nazwy kanału z ETV na „Red Carpet TV” oraz zmianę charakteru programu z edukacyjnego 
na uniwersalny, a także o rozszerzenie nadawania o nadawanie satelitarne. 

Czerwiec-
sierpień 

KRRiT zmienia nazwę kanału i akceptuje zmiany oferty programowej oraz wyraża zgodę 
na zmianę charakteru koncesji na nadawanie satelitarno-kablowe 

01 września „Red Carpet TV” rozpoczyna obok dotychczasowego ,nadawanie za pośrednictwem satelity 
HOT BIRD II na podstawie Umowy z Platformą NC+ (C+). 

27 grudnia Spółka podpisuje trzyletnią Umowę na wyłączną sprzedaż czasu reklamowego w Red 
Carpet TV z TVN MEDIA grupa DISCOVERY. 

2019 

01 stycznia Red Carpet TV zostaje włączony do panelu badawczego AGB NIELSEN. 

01 lutego Spółka rozpoczyna komercyjną sprzedaż reklam za pośrednictwem TVN MEDIA. 

Maj-wrzesień Rebranding Kanału oraz początek zmian programowych we współpracy z firmą doradczą 
WFS. 

Wrzesień Start produkcji i nadawania nowych formatów TV w tym bezpośrednich relacji z Gali 
premierowych polskich filmów fabularnych. 

Listopad Rozpoczęcie procesu przekształcania Spółki Red Carpet Media Group w Spółkę Akcyjną. 

2020 

01 stycznia Red Carpet TV pojawia się ofercie Naziemnej Platformy Cyfrowej DVB-T L (Łódź, 
Radomsko, Częstochowa). 

20 maja Rejestracja przez KRS „Red Carpet Media Group” Spółka Akcyjna powstałej z 
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przekształcenia ze Spółki z o.o. 

Czerwiec Rozpoczęcie procesu związanego z przygotowaniem emisji nowych akcji dla potencjalnych 
inwestorów. 

Lipiec Przyjęcie przez Spółkę strategii rozwoju Spółki poprzez dostosowanie oferty programowej 
do aktualnej sytuacji rynkowej, uruchomienie drugiego kanału o tematyce filmowo-
serialowej oraz uruchomienie własnej platformy VOD. 

26 listopada KRRiT udziela Spółce koncesji na nadawanie drugiego kanału telewizyjnego o tematyce 
filmowo-serialowej pod nazwą „Red TOP TV” 

2021 

01 stycznia Red Carpet TV pojawia się ofercie Naziemnej Platformy Cyfrowej DVB-T L na Śląsku 

25 stycznia Oferta publiczna akcji Red Carpet Media Group S.A. 
 

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

oraz zasad ich tworzenia 

Zasady tworzenia kapitałów własnych przez Emitenta wynikają z przepisów Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz Statutu Spółki. 

Zgodnie z § 4 Statutu Spółki kapitał zakładowy Spółki wynosi 415.000 zł i dzieli się na 415.000 akcji 

serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. 

Wszystkie akcje serii A zostały objęte przy przekształceniu Red Carpet Media Group sp. z o.o. w Red 

Carpet Media Group S.A. 

Zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, 

do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie 

co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, 

osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji 

akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za 

przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na 

wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. Statut może przewidywać tworzenie innych 

kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Zgodnie z § 5 ust. 3 

Statutu Spółki kapitały rezerwowe tworzone są przez Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału 

zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w 

wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w 

sprawozdaniu finansowym. Aktualnie kapitał zapasowy wynosi 0 złotych. 

Poniższa tabela przedstawia wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta na koniec 2019 r. oraz 

na 31.10.2020 r. 

[ zł ] 31.12.2019 31.10.2020* 

KAPITAŁ WŁASNY 461.681,45 928.341,87 

Kapitał (fundusz) podstawowy 415.00,00 415.00,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych - 82.647,74 46.681,45 

Zysk (strata) netto 129.329,19 466.660,42 
*dane finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta 
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4.7.  Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w pełnej wysokości.  

 

4.8.  Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 

realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z 

obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji 

akcji 

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia                               

w przyszłości nowych emisji akcji. 

 

4.9.  Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na 

podstawie Statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być 

podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości 

kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Memorandum 

Informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym 

trybie 

Na podstawie § 7 Statutu Spółki Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego                 

w granicach kapitału docelowego o łączną kwotę nie wyższą, niż 200.000,00 zł (słownie dwieście 

tysięcy złotych.) 

Opisane niniejszym Memorandum podwyższenie kapitału w granicach kapitału docelowego w drodze 

emisji akcji serii B o kwotę nie niższą niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) i nie wyższą niż 

135.000,00 zł, (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 30.000 (trzydzieści 

tysięcy) akcji i nie więcej 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o 

wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) może zmniejszyć kwotę, o którą dopuszczalne jest 

podwyższanie kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego w oparciu o aktualne 

upoważnienie zawarte w Statucie Spółki, o kwotę od 30.000,00 zł do 135.000,00 zł 

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

notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z 

nimi kwity depozytowe 

Na dzień publikacji Memorandum papiery wartościowe Emitenta nie są notowane na żadnych rynkach 

papierów wartościowych (w obrocie zorganizowanym). 

Na dzień publikacji Memorandum nie były wystawiane kwity depozytowe w związku z papierami 

wartościowymi Emitenta. 

Niezwłocznie po zakończeniu Oferty Publicznej Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie akcji serii 

A oraz Akcji Serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA.  
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4.11. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego 

papierom wartościowym 

Ani Emitentowi ani żadnym emitowanym przez niego jakimkolwiek papierom wartościowym nie 

został nigdy przyznany rating. 

 

4.12.  Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych 

Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem 

istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do 

każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, 

przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i 

ogólnej liczbie głosów 

Emitent nie ma udziałów ani akcji innych spółek i nie tworzy grupy kapitałowej. Emitent jest spółką 

pośrednio zależną od spółki KLL sp. z o.o., a bezpośrednio – poprzez spółkę Red Carpet Technologies 

sp. z o.o. – od tej ostatniej spółki. 

 

4.13.  Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub 

usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz 

udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest 

to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze 

sprzedaży ogółem w podziale na segmenty działalności 

4.13.1. Podstawowe informacje o produktach 

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest rozpowszechnianie w sieciach 

telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą „Red Carpet TV (RCTV)”. Z chwilą 

uruchomienia drugiego kanału „Red TOP TV”, będzie on przedmiotem rozpowszechnienia w tych 

samych sieciach telekomunikacyjnych (CATV, DVB-S, DVB-T, OTT). Uzupełnieniem oferty będzie nowy 

produkt w postaci oferowania w różnych modelach komercyjnych treści filmowych za pośrednictwem 

Platformy VOD „RED GO” (S-VOD, A-VOD, T-VOD). 

Prowadzenie działalności właściwej Emitentowi, polegającej na rozpowszechnianiu programów 

telewizyjnych podlega w Polsce ściśle określonym regulacjom ustanowionym w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa. Organem konstytucyjnym stojącym na straży wolności słowa, 

prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii               

i Telewizji. Szczegółowe kompetencje KRRiT reguluje Ustawa o radiofonii i telewizji. Na podstawie art. 

6 ust. 2 Ustawy o radiofonii i telewizji do zadań KRRiT należy m.in. podejmowanie, w zakresie 

przewidzianym Ustawą o radiofonii i telewizji, rozstrzygnięć w sprawach koncesji na 

rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów. Zgodnie z art. 2 i 33 Ustawy o radiofonii i telewizji 

rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem programów publicznej 

radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji. Obwiązek ten nie dotyczy przypadków 

rozpowszechniania programów telewizyjnych wyłącznie w systemach teleinformatycznych, chyba że 

program taki ma być rozprowadzany naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych. Organem 

właściwym w sprawach koncesji jest Przewodniczący KRRiT, który podejmuje decyzję w sprawie 

koncesji na podstawie uchwały KRRiT, mającej ostateczny charakter. Ustawa o radiofonii i telewizji 

wyróżnia koncesje na następujące sposoby rozpowszechniania programu: 
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- naziemne: analogowy rozsiewczy naziemny, cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie, 

- rozsiewczy satelitarny, 

- w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania 

rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego. 

Spółka posiada koncesję na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu 

telewizyjnego pod nazwą „Red Carpet TV (RCTV)” - warunki koncesji zawarte są w decyzji 

Przewodniczącego KRRiT nr DR-181/2018-4/626/2015-TK - i koncesję na rozpowszechnianie 

programu telewizyjnego pod nazwą „Red Carpet TV (RCTV)”w sposób rozsiewczy satelitarny – 

warunki koncesji zawarte są w decyzji Przewodniczącego KRRiT nr DR-155/2018-3/626/2015-TK. 

W dniu 26 listopada Spółka uzyskała koncesję KRRiTV nr 801/2020-TK, decyzja Przewodniczącego 

KRRiTV nr DR.4112.19.19.2020 na nadawanie kanału telewizyjnego „Red TOP TV”. 

 

Kanał telewizyjny Red Carpet TV jest dystrybuowany poprzez sieci telewizji kablowej oraz satelitarne 

platformy cyfrowe. Aktualnie kanał posiada ok 58 -60 % zasięgu technicznego / (ok 7,5 mln 

gospodarstw domowych w Polsce). Kanał ma mierzoną oglądalność przez AGB Nielsen . 

W oparciu o swoją podstawową działalność nadawcy telewizyjnego (dwa kanały ) oraz Platforma VOD 

oferuje następujące produkty: 

1. czas reklamowy – oferowany na rynku przez TVN Media na podstawie wyłącznej Umowy. 

2. sponsoring oraz lokowanie produktu 

3. czas emisyjny telesprzedaży 

4. materiały video własnej produkcji 

5. VOD (S-VOD, A-VOD, T-VOD) – sprzedaż subskrypcji oraz czasu reklamowego 

 

Podstawowym produktem każdej bezpłatnej stacji telewizyjnej jest oglądalność, czyli wielkość                            

i struktura demograficzna widowni w każdym momencie emisji programu. Ta wielkość jest mierzona 

przez audytowany system pomiaru widowni i na tej podstawie wyliczana jest wartość czasu 

reklamowego dysponowanego przez telewizję w ramach obowiązujących limitów określonych w 

Ustawy o radiofonii i telewizji oraz koncesji wydanej przez KRRiT. W podobny sposób jest obliczana 

wartość wskazań sponsorskich, które mogą być emitowane w ramach emisji telewizyjnej. 

Natomiast czas emisji telesprzedaży wyceniany jest indywidualnie i oferowany przez Emitenta firmom 

prowadzącym działalność w obszarze telesprzedaży. 

Materiały video produkcji własnej oferowane są komercyjnie innym mediom niekonkurencyjnym na 

podstawie indywidualnych umów. 

Zaś oferta VOD to wtórne wykorzystanie materiałów video (programy i filmy fabularne oraz seriale) 

tym razem już w międzynarodowej ofercie . 

Wszystkie produkty Emitent realizuje bezpośrednio w oparciu od kontrakty indywidualne, za 

wyjątkiem oferty czasu reklamowego, który świadczy poprzez brokera - TVN Media Grupa Discovery. 

Struktura sprzedaży Emitenta obejmuje: 

a. sprzedaż czasu reklamowego (Red Carpet TV + RedTOP TV) 

b. wpływy sponsoringowe 

c. wpływy z VOD („RED GO”)(S-VOD, A-VOD,T-VOD): 

- wpływy rynek krajowy 
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- wpływy rynek międzynarodowy 

d. wpływy z RED CARPET CONTENT HUB 

e. wpływy z e-commerce 
 

Obecnie funkcjonuje tylko segment - sprzedaż czasu reklamowego, który stanowi 96% w przychodach 

Spółki . Pozostałe 4% przychodów są generowane wpływami ze sponsoringu. 

Aktualnie Spółka Emitenta funkcjonuje tylko na rynku telewizyjnym. Przychody Spółki pochodzą tylko 

ze sprzedaży czasu reklamowego przez wyłącznego brokera TVN MEDIA. 

Wraz z realizacją celów Emisji Spółka podejmie działalność na rynku oferowania treści VOD oraz 

autorskich treści video . 

W początkowym okresie przychody reklamowe pochodzą i będą pochodzić z rynku polskiego. 

Brokerem reklamowym oferującym na zasadach wyłączności czas reklamowy w kanale „Red Carpet 

TV „ jest TVN Media z grupy Discovery. 

Sprzedaż czasu reklamowego w kanale „Red TOP TV” oraz na Platformie VOD „RED GO” jest aktualnie 

przedmiotem rozmów z największymi brokerami na rynku. Start komercyjnego nadawania kanału 

„Red TOP TV” oraz Platformy „RED GO” planowany jest wstępnie na luty 2021. 

W kolejnym etapie z chwilą uruchomienia oferty VOD i OTT przychody reklamowe będą pochodzić               

z rynku globalnego. 

Emitent planuje, aby docelowa struktura sprzedaży była oparta na: sprzedaży czasu reklamowego 

(Red Carpet TV + RedTOP TV), wpływach sponsoringowych, wpływach z VOD (RED GO)(S-VOD,                     

A-VOD,T-VOD), wpływach z RED CARPET CONTENT HUB i wpływach z e-commerce.  

4.13.2. Krótki opis strategii biznesowej Emitenta i jego celów strategicznych (zarówno 
finansowych jak i niefinansowych), uwzględniający przyszłe wyzwania i perspektywy 
Emitenta 

Obecnie Emitent koncentruje się nad przygotowaniem i planami rozwojowymi swojej działalności w 

obszarze VOD (video na życzenie) w modelu krajowym oraz międzynarodowym, a także na 

uruchomieniu drugiego komercyjnego, relatywnie niskokosztowego, filmowego kanału telewizyjnego 

pod nazwą „RedTOP TV”. Kolejny kanał telewizyjny jest naturalnym kierunkiem rozwoju projektu 

telewizyjnego wynikającym z faktu konieczności maksymalizacji eksploatacji pozyskiwanych części 

„czasowych licencji” na kontent telewizyjny z prawami do emisji broadcastowej, przeznaczony 

również do wykorzystania w Platformie VOD. Nabywane licencje w zakresie oferty filmowej pozwolą 

na rozszerzenie działalności w zakresie VOD na zagraniczne rynki ościenne. Platforma VOD zostanie 

rozszerzona o usługę OTT dla kanału Red Carpet oraz RED TOP TV, co pozwoli na zwiększenie 

ekspozycji obu kanałów dla użytkowników rozwiązań stricte internetowych nie posiadających 

dostępu do tradycyjnych telewizyjnych platform dystrybucyjnych. 

Red Carpet TV powstał jako autorski projekt medialny budowany na miarę współczesnych wyzwań 

zapotrzebowania społecznego w zakresie aktywnego dostępu odbiorcy do treści multimedialnych. 

Przedsięwzięcie zostało pomyślane jako konglomerat tradycyjnej funkcjonalnie telewizji, platformy 

dystrybucji kontentu telewizyjnego (VOD) oraz powiązanych mediów społecznościowych FB, INSTA, 

YT. Całość uzupełniona jest przez komercyjną aplikację OTT, umożliwiającą oglądanie telewizji na 

dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu za pośrednictwem Internetu. Tradycyjna telewizja jest 

dystrybuowana w klasycznych tradycyjnych kanałach dostępu dla normalnego widza takich jak: 

-  sieci telewizji kablowych (TVK), 

-  telewizyjne platformy satelitarne (DVB – S), 
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- naziemne cyfrowe platformy telewizyjne (DVB-T), 

- telewizyjne platformy internetowe (Telewizja OTT). 

Wykorzystując dostępność funkcjonalności mediów społecznościowych takich jak YT, FB, INSTA 

zostały zbudowane wspierające narzędzia promocyjne kanału oraz zapewniające budowanie 

odpowiedniego profilu widza. Rozwój technologii mobilnych oraz migracja aktywności społecznej do 

sieci i rozwiązań dystrybucyjno-komunikacyjnych spowodowało zmianę modelu konsumpcji mediów 

elektronicznych, którego głównym wyróżnikiem jest użycie w tym celu „dowolnego urządzenia” – 

telewizora, komputera, tabletu, telefonu i to w dogodnym dla konsumenta momencie. 

Telewizja sama w sobie jest medium „linearnym” tzn. poszczególne składniki oferty dostępne są 

według propozycji samej telewizji, uwzględniając statystycznie dobrany model konsumpcji mediów 

telewizyjnych. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szczególnie młodszego widza niezbędnym jest zbudowanie 

rozwiązania które pozwoliłoby na dostęp do oferowanych telewizyjnych treści w „dowolnym 

momencie” i z wykorzystaniem dowolnego „ekranu”. 

Takim rozwiązaniem jest platforma VOD (video na życzenie), która to technologia polega na 

udostępnianiu treści telewizyjnych w dowolnym momencie, na życzenie widza. Projekt zbudowania 

platformy „RED GO” która ma uzupełnić cały projekt Red Carpet TV jest naturalnym zamknięciem go 

od strony funkcjonalnej. 

Projekt polegać będzie na: 

a. zbudowaniu platformy teleinformatycznej VOD (oprogramowanie + sprzęt) o 

założonych funkcjonalnościach, umożliwiającej „oglądanie” treści video; 

b. zakup dodatkowych treści oraz uzyskanie licencji na atrakcyjny kontent video; 

c. promocji oferty w przestrzeni publicznej, również poza odbiorcami Red Carpet TV; 

d. pozyskaniu komercyjnych subskrybentów oferty video; 

e. pozyskaniu ofert reklamowych od domów mediowych. 

Platforma RED GO opierać się będzie na trzech segmentach: 

1. Kontent filmowy – „classic”; 

2. Filmy dokumentalne z obszaru show biznesu z kraju i ze świata; 

3. Własne produkcje telewizji Red Carpet TV – RED CARPET CONTENT HUB (relacje z eventów, 

premier i pokazów). 

Spółka zamierza platformę RED GO oferować w następujących modelach sprzedaży: 

1. S-VOD – platforma dostępna dla subskrybentów indywidualnych płacących stały miesięczny 

abonament lub płacących detalicznie za dostęp do wybranej pozycji filmowej lub programu 

telewizyjnego (wykorzystanie niekomercyjne); 

2. A-VOD – platforma dostępna bezpłatnie gdzie użytkownik indywidualny korzysta                                       

z ograniczonej oferty programowej pod warunkiem oglądania emitowanych w trakcie reklam 

telewizyjnych (wykorzystanie niekomercyjne); 

3. RED CARPET CONTENT HUB – platforma dostępna dla odbiorców medialnych pozwalająca na 

pobieranie ekskluzywnego kontentu do publikacji we własnych mediach. (wykorzystanie komercyjne 

z pełnymi prawami w tym prawem zamieszczania w trakcie emisji własnych reklam) - abonament 

miesięczny oraz w modelu bez abonamentowym - bez prawa zamieszczania w trakcie emisji własnych 

reklam (reklamy będą sprzedawane przez Red Carpet TV); 
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4. T-VOD platforma dostępna dla subskrybentów indywidualnych płacących stały miesięczny 

abonament lub płacących detalicznie za dostęp do wybranej pozycji filmowej lub programu 

telewizyjnego w zadanym przedziale czasu, dedykowana do dystrybucji kontentu klasy Premium. 

Każdy z tych produktów jest z założenia kierowany do innej grupy odbiorców, a ponadto każdy z tych 

produktów będzie miał inaczej kształtowany model tworzenia kontentu oraz promowania go. Dwa 

pierwsze produkty są skierowane do odbiorcy indywidualnego, ale do różnych jego grup. 

1. Na platformie SVOD będą oferowane produkty PREMIUM tzn. poza standardową ofertą                          

z zasobów RED CARPET, Emitent zamierza pozyskiwać najciekawsze dostępne filmy aktualnych ofert 

dystrybutorów w kraju i poza granicami; 

2. Platforma AVOD oferować będzie dostęp „bezpłatny” do szerokiej oferty filmów i programów 

„przerywanych” blokami reklamowymi. Reklamy będą sprzedawane w modelu sprzedaży przez 

brokera; 

3. RED CARPET CONTET HUB jest produktem skierowanym do odbiorcy profesjonalnego. 

Oferowane tam „aktualne” materiały video produkcji własnej (wywiady z artystami, gwiazdami, 

celebrytami, , relacje z Gal, premier, festiwali) są pożądanym przez wydawców portali i witryn 

internetowych „nośnikiem” ich własnej oferty reklamowej. Dystrybucja tych zasobów polegać będzie 

na „pobieraniu treści „ z platformy RED GO i osadzaniu jej na portalu „kupującego”. Preferowane 

modele sprzedażowe to ryczałt miesięczny oraz detaliczna sprzedaż doraźna. 

Podstawowymi atutami jakimi dysponuje Spółka to : 

a. funkcjonujący kanał telewizyjny z własnymi zasobami treści video, docierający do ponad 7 mln 

gospodarstw domowych w Polsce; 

b. zasoby filmów fabularnych klasyka filmowa z lat 50 XX wieku – bazowa biblioteka kilkaset 

pozycji repertuarowych; 

c. zasoby filmów dokumentalnych z obszaru film, show biznes, muzyka; 

d. stale uzupełniana własna oferta materiałów video - show biznes news z najbardziej aktualnych 

wydarzeń z przestrzeni publicznej (w okresie od września 2019 do stycznia 2020 

- około 100-150 nowych realizacji miesięcznie); 

e. dotarcie do kilkuset tysięcy widzów miesięcznie – potencjalnych „klientów” nowej oferty „RED 

GO”; 

f. atrakcyjna oferta video news dla mediów internetowych, jako nośnik reklamy. 

Ponadto, projekt ze względu na spójność z funkcjonującym kanałem telewizyjnym Red Carpet TV nie 

będzie wymagał dodatkowego zatrudnienia, z uwagi na możliwość zatrudnienia i wykorzystania 

zasobów ludzkich telewizji. 

Funkcjonowanie kanału telewizyjnego wiąże się z koniecznością zawarcia oraz eksploatacji wielu 

umów, w tym niektórych w modelu umów wyłącznych. 

Kanał musi zawrzeć umowy na redystrybucję sygnału z możliwie największą liczbą sieci telewizji 

kablowych. 

Sieci telewizji kablowych, platformy satelitarne, oraz naziemne platformy telewizyjne są podmiotami 

od współpracy z którymi zależy funkcjonowanie na rynku każdego nadawcy telewizyjnego                                      

i bezwzględnie musi on mieć zawarte takie umowy. 

Umowa z brokerem reklamowym ma charakter umowy wyłącznej zawartej na określony czas, co 

wynika ze specyfiki funkcjonowania i „rozliczania” biznesu reklamowego. Jednakże w przypadku 

umów brokerskich na sprzedaż czasu reklamowego oraz sponsoringu Emitent działa na rynku 

konkurencyjnym i jest możliwość zmiany brokera. 
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Emitent budując platformę VOD w pełnym zakresie funkcjonalności będzie musiał dostosować jej 

kształt i funkcjonalności do wymogów użytkowników z innych zagranicznych rynków. Istnieje ryzyko, 

że taka unifikacja rozwiązania będzie jego wadą i może być problemem w funkcjonowaniu na 

niektórych rynkach. 

Ryzyka związane z procesami, w ramach których rozwijana będzie dotychczasowa oferta bezpłatnych 

kanałów telewizyjnych (Red Carpet TV oraz RedTOP TV) oraz zbudowane zostaną elementy nowych 

aktywności (Platforma VOD bazująca na zasobach treści pozyskiwanych dla kanałów telewizyjnych) 

są w ocenie Emitenta niewielkie. Wynika to z faktu w przypadku telewizji na „równowadze korzyści” 

jakie są wkomponowane w model każdej z umów (bezpłatny kanał telewizyjny w ofercie TVK który 

Operator kablowy może zaoferować swojemu użytkownikowi - abonentowi). 

Emitent ocenia ryzyka związane z niepowodzeniem startu projektu platformy VOD jako niewielkie. 

Emitent jest przygotowany do prowadzenia tej platformy od strony logistyczno- technologicznej, 

mając przy tym do dyspozycji atrakcyjne kosztowo rozwiązania rynkowe. Innym czynnikiem 

pozwalającym optymistycznie oceniać szanse powodzenia platformy VOD jest fakt ogromnego skoku 

zainteresowania odbiorców zrównoważonymi ofertami VOD w szerokim spektrum programowym                 

i ofertowym. 

Platforma VOD, niezależnie od przewidzianej znaczącej samodzielności programowo- ofertowej, jest 

pomyślana jako komponent projektu RED CARPET i jako taka korzystać będzie z aktywności 

promocyjnej telewizji „Red Carpet TV” oraz „RedTOP TV”. 

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest rozpowszechnianie w sieciach 

telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą „Red Carpet TV (RCTV)” . 

Spółka posiada koncesję na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu 

telewizyjnego pod nazwą „Red Carpet TV (RCTV)” - warunki koncesji zawarte są w decyzji 

Przewodniczącego KRRiT nr DR-181/2018-4/626/2015-TK - i koncesję na rozpowszechnianie 

programu telewizyjnego pod nazwą „Red Carpet TV (RCTV)”w sposób rozsiewczy satelitarny – 

warunki koncesji zawarte są w decyzji Przewodniczącego KRRiT nr DR-155/2018-3/626/2015-TK. 

Kanał telewizyjny Red Carpet TV jest dystrybuowany poprzez sieci telewizji kablowej oraz satelitarne 

platformy cyfrowe. Aktualnie kanał posiada ok 58-60 % zasięgu technicznego / (ok 7,5 mln 

gospodarstw domowych w Polsce). Kanał ma mierzoną oglądalność przez AGB Nielsen. 

W dniu 26 listopada Spółka uzyskała koncesję KRRiTV nr 801/2020-TK, decyzja Przewodniczącego 

KRRiTV nr DR.4112.19.19.2020 na nadawanie kanału telewizyjnego „Red TOP TV”. 

W oparciu o swoją podstawową oferuje następujące produkty: 

1. czas reklamowy 

2. sponsoring oraz lokowanie produktu 

3. czas emisyjny telesprzedaży 

4. materiały video własnej produkcji 

5. VOD (S-VOD, A-VOD, T-VOD) 

Spółka przygotowuje własną platformę typu VOD (video na życzenie), która to technologia polega na 

udostępnianiu treści telewizyjnych w dowolnym momencie, na życzenie widza. Projekt zbudowania 

platformy „RED GO” która ma uzupełnić cały projekt Red Carpet TV jest naturalnym zamknięciem go 

od strony funkcjonalnej. 

Projekt polegać będzie na: 

a. zbudowaniu platformy teleinformatycznej VOD (oprogramowanie + sprzęt) o założonych 

funkcjonalnościach, umożliwiającej „oglądanie” treści video; 
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b. zakup dodatkowych treści oraz uzyskanie licencji na atrakcyjny kontent video; 

c. promocji oferty w przestrzeni publicznej , również poza odbiorcami Red Carpet TV; 

d. pozyskaniu komercyjnych subskrybentów oferty video; 

e. pozyskaniu ofert reklamowych od domów mediowych; Platforma RED GO opierać się będzie 

na trzech segmentach: 

1. Kontent filmowy – „classic” 

2. Filmy dokumentalne z obszaru show biznesu z kraju i ze świata 

3. Własne produkcje telewizji Red Carpet TV (relacje z eventów, premier i pokazów). Spółka 

zamierza platformę RED GO oferować w następujących modelach sprzedaży: 

S-VOD – platforma dostępna dla subskrybentów indywidualnych płacących stały miesięczny 

abonament lub płacących detalicznie za dostęp do wybranej pozycji filmowej lub programu 

telewizyjnego (wykorzystanie niekomercyjne); 

A-VOD – platforma dostępna bezpłatnie gdzie użytkownik indywidualny korzysta z ograniczonej 

oferty programowej pod warunkiem oglądania emitowanych w trakcie reklam telewizyjnych 

(wykorzystanie niekomercyjne); 

RED CARPET CONTENT HUB – platforma dostępna dla odbiorców medialnych pozwalająca na 

pobieranie ekskluzywnego kontentu do publikacji we własnych mediach. (wykorzystanie komercyjne 

z pełnymi prawami w tym prawem zamieszczania w trakcie emisji własnych reklam) - abonament 

miesięczny oraz w modelu bez abonamentowym - bez prawa zamieszczania w trakcie emisji własnych 

reklam (reklamy będą sprzedawane przez Red Carpet TV); 

T-VOD platforma dostępna dla subskrybentów indywidualnych płacących stały miesięczny abonament 

lub płacących detalicznie za dostęp do wybranej pozycji filmowej lub programu telewizyjnego                           

w zadanym przedziale czasu, dedykowana do dystrybucji kontentu klasy Premium. Z uwagi na 

optymalizację wykorzystania licencji programowych szczególnie dotyczących filmów i seriali które 

będą stanowić zasadnicze treści oferowane przez Platformę VOD, Spółka zamierza uruchomić na bazie 

posiadanej infrastruktury drugi kanał telewizyjny „RedTOP TV”, którego ofertę stanowić będą tylko               

i wyłącznie pozycje filmowe oraz serialowe. 

Podstawowe dane finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz 

zysków i strat, w tym za okres objęty sprawozdaniami finansowymi przekazanymi wraz                                        

z Memorandum. 

w złotych 2018 2019 I-X 2020* 

Przychody netto ze sprzedaży  2 097,77 2 474 593,41 2 329 093,19 

Koszty działalności operacyjnej 1 303 875,03 2 487 235,21 1 819 191,90 

Zysk/Strata ze sprzedaży - 1 301 777,26 - 12 641,80 509 901,29 

Zysk/Strata z działalności operacyjnej 89 035,51 177 459,78 509 901,29 

Zysk/strata netto 76 816,25 129 329,19 466 660,42 

Kapitał podstawowy 415 000,00 415 000,00 415 000,00 

Kapitał własny 419 702,58 461 681,45 928 341,87 

Suma bilansowa 659 629,64 3 022 887,68 3 236 198,39 

*dane finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta 
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4.13.3. Otoczenie konkurencyjne 

 

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ ORAZ VOD 

 

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ  - 1,2  MLD EURO (W ROKU 2021 ODBUDUJE SPADEK (-8%) Z 

POWODU COVID Z ROKU 2020  

 

171 - Polskojęzycznych kanałów w sieciach Kablowych (CTV) i na Platformach Satelitarnych (DVB-S) 

oraz Naziemnych (DVB-T) 

 

8-10 - BEZPŁATNE KANAŁY FILMOWE ORAZ LIFE STYLE/FILMOWE (UDZIAŁ W RYNKU) 15% 

20    -  KANAŁY TV O UDZIALE W RYNKU POWYŻEJ   1,0%  

151  -  KANAŁY TV O UDZIALE W RYNKU PONIŻEJ.    1,0%.   

 78   -  KANAŁY TV O UDZIALE W RYNKU PONIŻEJ      0,1%  

250 mln Euro RYNEK SERWISÓW STREAMINGOWYCH W POLSCE  

STREAMING (VOD) TEMPO WZROSTU 13,3 % W SKALI ROCZNEJ  

VOD DO 2022 26% RYNKU SUBSKRYPCJI TELEWIZYJNEJ 

WEDŁUG ANALITYKÓW PWC 

 

„Polska będzie liderem przychodów z subskrypcji VOD. Rynek telewizji przez Internet we wschodniej 

Europie potroi się do 2025 roku” 

„Przychody z seriali i filmów z subskrypcji telewizji przez Internet w Europie Wschodniej osiągną 3,58 

mld dolarów w 2025 roku. Liczba ta wzrośnie prawie trzykrotnie w porównaniu do 1,41 mld dolarów 

w 2019 roku. Rosja wygeneruje 40 proc. tej sumy, a Polska 27 proc.” 

„Jak wynika z nowego raportu Digital TV Research, przychody z seriali i filmów OTT TV (telewizja 

przez Internet) dla 22 krajów Europy Wschodniej osiągną 3,58 mld dolarów w 2025 roku. Liczba ta 

wzrośnie prawie trzykrotnie w porównaniu do 1,41 mld dolarów w 2019 roku. Rosja wygeneruje 40 

proc. tej sumy, a Polska 27 proc.” 
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„Polska pozostanie liderem przychodów SVOD, chociaż ma znacznie mniejszą populację niż Rosja. 

Rosyjscy operatorzy pobierają mniej niż polscy, chociaż mają więcej subskrypcji SVOD - powiedział 

Simon Murray, główny analityk Digital TV Research.” 

„Drugi co do wielkości segment na rynku - AVOD (serwisy z bezpłatnymi programami telewizyjnymi z 

reklamami) - ma wzrosnąć z 383 milionów dolarów w 2019 r. do 1,02 miliarda dolarów w 2025 r.” 

 

https://static.wirtualnemedia.pl/media/images/2013/images/mindshare-vodbadanie2019-3.png
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4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym 

inwestycji kapitałowych 

Brak tego rodzaju inwestycji . 

 

4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - 

jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte żadne postępowania 

upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne, których wynik mógłby 

mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 
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4.16. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami 

administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w 

tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 

miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które 

to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą 

mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowną 

informację o braku takich postępowań 

Według najlepszej wiedzy Emitenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy wobec Spółki nie były wszczęte ani 

nie toczyły się żadne inne postępowania przed organami administracji publicznej, postępowania 

sądowe ani arbitrażowe, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

Emitent nie ma także wiedzy o tego rodzaju postępowaniach, które mogłyby w przyszłości wystąpić. 

 

4.17.  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 

Zgodnie z bilansami Emitenta: 

- na dzień 31 grudnia 2019 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta, 

- na dzień 31 października 2020 roku, który nie był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta 

na wartość zobowiązań Spółki składają się następujące podstawowe pozycje: 

[ tys. zł ] 31.12.2019 31.10.2020* 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 561 2016,23 2 307 856,62 

Rezerwy na zobowiązania 53 958,90 53 958,90 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 493 247,33 2 037 399,62 

Rozliczenia międzyokresowe 14 000,00 216 498,00 

*dane finansowe niezbadane przez biegłego rewidenta 

 

W opinii Emitenta nie istnieją zobowiązania, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną 

i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców Akcji uprawnień w 

nich inkorporowanych. 

Emitent będzie dokładał należytych starań aby utrzymać zobowiązania na poziomie adekwatnym do 

rozmiaru prowadzonej działalności operacyjnej i nie zagrażającym terminowemu wywiązywaniu się 

z nich. 
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4.18.  Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki 

z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym 

zamieszczonym w Memorandum 

W roku obrotowym 2019 nie nastąpiły żadne nietypowe zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na 

wyniki z działalności gospodarczej Emitenta. 

 

4.19.  Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej 

i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które 

powstały po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w 

Memorandum 

Zmiany w sytuacji finansowej miały miejsce w okresie I kwartał oraz II kwartał 2020 roku wraz                              

z zamrożeniem gospodarki oraz aktywności instytucji kulturalnych z powodu COVID 

19. Ta sytuacja spowodowała też wstrzymanie działań związanych z „nowym modelem” 

sprzedażowym czasu reklamowego przygotowywanym przez TVN Media dla Red Carpet TV oraz 

ograniczenia w sprzedaży czasu reklamowego Kanału TV Emitenta. Sytuacja ta zmieniła się znacząco 

w III i IV kwartale 2020, zapewniając pomimo ograniczeń dwucyfrowy wzrost przychodów ze 

sprzedaży czasu reklamowego. W ostatniej dekadzie grudnia rozpoczęte zostały zmiany programowe 

polegające na zwiększeniu w ofercie programowej ekspozycji filmów fabularnych, co jest realizacją 

założonej strategii rozwoju. Te zmiany utrwalają stała tendencję wzrostową przychodów ze sprzedaży 

czasu reklamowego. 

 

4.20. Prognoza wyników finansowych Emitenta 

Emitent nie przedstawia w Memorandum prognozy wyników finansowych.  

Emitent nie publikował żadnych prognozy wyników finansowych, które swym zakresem 

obejmowałyby rok 2020 i lata następne. 

 

4.21. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

4.21.1.  Osoby zarządzające 

Zgodnie z § 19 Statutu Spółki Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa                                  

i Wiceprezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja członków 

Zarządu jest wspólna i trwa dwa lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje. 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest 

członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń                     

w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie                    

z prokurentem. 

Na dzień publikacji Memorandum Zarząd składa się z jednego członka: Laura Nowakowska – Prezesa 

Zarządu. 
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1. Pani Laura Nowakowska - Prezes Zarządu 

Lat 29. Powołana w skład Zarządu w dniu 31 lipca 2020 r. aktem notarialnym na okres 2 letniej 

wspólnej kadencji, która upływa z dniem 30 lipca 2022 r. Pani Laura Nowakowska swoją funkcję pełni 

w siedzibie Spółki. 

Wykształcenie 

2011 – 2017   Uniwersytet Warszawski – Magister psychologii 

2019 - obecnie  University of Edinburgh Scotland – Doktorantka na Wydziale Psychologii 

Klinicznej i Sądowej 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

2017 – obecnie  RED Carpet, Kierownik Produkcji (2017-2019) Kreatywny Dyrektor 

wykonawczy (2019), Członek Rady Nadzorczej (2020) 

2017 (05-12) CD Projekt RED   - Dział marketingu -Starszy Specjalista 

2016 – 2017 TMS Brokers   - Dział marketingu – Młodszy specjalista 

2014 – 2017 Le Nail Bar  - Właściciel – własna działalność gospodarcza 

2012 – 2016 OTOZ ANIMALS  - Inspektor i koordynator d.s. marketingu 

  

 

Pani Laura Nowakowska w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. 

Pani Laura Nowakowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisana do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pani Laura Nowakowska nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu. Również nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu 

spółek handlowych lub za równoważne zdarzenia, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pani Laury Nowakowskiej w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się ani nie zostały zakończone 

postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć 

znaczenie dla działalności Emitenta. Pani Laura Nowakowska nie prowadzi konkurencyjnej 

działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki 

cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej. 

W odniesieniu do Pani Laury Nowakowskiej nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić 

w związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 

4.20.2.  Osoby nadzorujące 

Zgodnie § 16 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków. Liczbę 

członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona 

Przewodniczącego. Rada Nadzorcza, jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres dwuletniej wspólnej kadencji. 
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Skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: 

1. Tomasz Supeł - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Leszek Kułak - Członek Rady Nadzorczej  

3. Marek Mazur - Członek Rady Nadzorczej  

4. Wiesław Kułak - Członek Rady Nadzorczej 

5. Renata Nowicka - Kułak - Członek Rady Nadzorczej 

 

1. Pan Tomasz Supeł - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Lat 37 Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 27.02.2020 r. na okres 2 letniej wspólnej kadencji, 

która upływa z dniem 27.02.2022 r. Pan Tomasz Supeł swoją funkcję pełni w siedzibie Spółki. 

 

Wykształcenie:  

2009 – 2010 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN – Studia Podyplomowe 

2002 – 2007 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – mgr ekonomii 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

2020 - 2020 Income Capital Wcześniak - Wspólnik 

2020 - 2020 The Bug End sp. zo.o. - Prezes Zarządu 

2019 - 2020 R.L.T.Y sp. zo.o. – Członek rady nadzorczej 

2019 - 2019 Income Capital sp. z o.o - Prezes Zarządu 

2019 - 2020 Fundusz Stabilnego Rozwoju sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

2016 - 2019 Movie Games – Członek Rady Nadzorczej 

2018 - 2019 Radomska Inwest – Prezes Zarządu 

2014 - 2017 Copernicus Securities S.A. – Dyrektor Sprzedaży 

2010 - 2014 Deutsche Bank – Manager Klienta 

2008 - 2010 Bank Millenium – Manager 

 

Pan Tomasz Supeł w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. 

Pan Tomasz Supeł nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Tomasz Supeł nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. Również nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone                

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 

handlowych lub za równoważne zdarzenia, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 
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Wobec Pana Tomasza Supła w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się ani nie zostały zakończone 

postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć 

znaczenie dla działalności Emitenta.  

W odniesieniu do Pana Tomasza Supła nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić                        

w związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 

 

2. Pan Leszek Kułak - Członek Rady Nadzorczej 

Lat 60. Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 31 lipca 2020 r. na okres 2 letniej wspólnej kadencji, 

która upływa z dniem 27.02.2022 r. Pan Leszek Kułak swoją funkcję pełni w siedzibie Spółki. 

 

Wykształcenie:  

1978 - 1984  Politechnika Warszawska Wydział  Elektroniki - mgr

 inż. telekomunikacji 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

2017 – obecnie  Prokurent - Red Carpet Media Group 

2010 – obecnie Dyrektor Generalny - KLL sp. z o.o 

2003 – 2007 Członek Zarządu - MNI S.A. 

2010 – 2012 Członek Zarządu - MNI S.A. 

2007 – 2015  Prezes zarządu - MNI PREMIUM S.A. 

2010 – 2015  Prezes zarządu - LARK S.A. 

2001 – 2003 Członek zarządu -Legion Polska sp. z o.o. 

1995 – 2001 Członek zarządu – Telemedia sp. z o. o 

1989 – 1995  Działalność gospodarcza własna 

 

Pan Leszek Kułak w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających  

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. 

Pan Leszek Kułak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Leszek Kułak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. Również nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 

handlowych lub za równoważne zdarzenia, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Leszka Kułaka w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się ani nie zostały zakończone 

postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć 

znaczenie dla działalności Emitenta. Pan Leszek Kułak nie prowadzi konkurencyjnej do działalności           

w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej. 
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W odniesieniu do Pana Leszka Kułaka nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić                         

w związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 

 

3. Pan Marek Mazur - Członek Rady Nadzorczej 

Lat 66. Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 27.02.2020 r. na okres 2 letniej wspólnej kadencji, 

która upływa z dniem 27.02.2022 r. Pan Marek Mazur swoją funkcję pełni w siedzibie Spółki. 

 

Wykształcenie:  

1974 - 1978  Szkoła Główna Planowania i Statystyki – mgr nauk ekonomicznych 

1989 Szkoła Główna Planowania i Statystyki – Doktor nauk ekonomicznych 

1996 Wharton School of Business - MBA 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

2005  Akademia Planowania Finansowego 

2006 Krajowa szkoła Administracji Publicznej 

2007 Prezes PLL LOT 

1995 – 2007 Fundacja Rozwoju Ubezpieczeń Społecznych – Prezes Zarządu 

2003- 2005 Narodowy Fundusz Zdrowia - Wiceprezes Zarządu 

1991 – 2003 KPRM – Doradca Premiera 

1979 – 2006 Szkoła Główna Handlowa – Wykładowca Akademicki 

 

Pan Marek Mazur w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. 

Pan Marek Mazur nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Marek Mazur nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. Również nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone                 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 

handlowych lub za równoważne zdarzenia, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Marka Mazura w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się ani nie zostały zakończone 

postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć 

znaczenie dla działalności Emitenta.  

Pan Marek Mazur nie prowadzi konkurencyjnej do działalności w stosunku do działalności Emitenta, 

ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

W odniesieniu do Pana Marka Mazura nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić                         

w związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 
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4. Pan Wiesław Kułak - Członek Rady Nadzorczej 

Lat 66. Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 27.02.2020 r. na okres 2 letniej wspólnej kadencji, 

która upływa z dniem 27.02.2022 r. Pan Wiesław Kułak swoją funkcję pełni w siedzibie Spółki. 

 

Wykształcenie:  

1982 – 1986  Uniwersytet Warszawski – mgr zarządzania 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

2007 – obecnie  Członek Zarządu KLL Sp. z o.o. 

2005 – 2013  Media Personel Services - Prezes Zarządu 

1989 – 1994  Własna działalność gospodarcza 

1975 – 1990  MKB PRAGA - Kierownik transportu 

 

Pan Wiesław Kułak w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości. 

Pan Wiesław Kułak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pan Wiesław Kułak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. Również nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 

handlowych lub za równoważne zdarzenia, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pana Wiesława Kułaka w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się ani nie zostały zakończone 

postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, których wynik ma lub może mieć 

znaczenie dla działalności Emitenta. 

Pan Wiesław Kułak nie prowadzi konkurencyjnej do działalności w stosunku do działalności Emitenta, 

ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

W odniesieniu do Pana Wiesława Kułaka nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić                 

w związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 

 

5. Pani Renata Nowicka – Kułak - Członek Rady Nadzorczej 

Lat 49 Powołana w skład Rady Nadzorczej w dniu 27.02.2020 r. na okres 2 letniej wspólnej kadencji, 

która upływa z dniem 27.02.2022r. Pani Renata Nowicka - Kułak swoją funkcję pełni w siedzibie 

Spółki. 

Wykształcenie:  

1993 – 1996  PWSHiP im. Łazarskiego – mgr ekonomii 

1991 – 1993  First Busines College 
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Przebieg kariery zawodowej: 

2018 – obecnie  SMS4YOU sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

2018 – obecnie  Red Carpet Technologies Sp. z o. o  – Prezes Zarządu 

2017 – obecnie  KLL sp. z o.o. – Dyrektor Projektów Specjalnych 

2002 – 2017  Grupa MNI S.A. – Dyrektor Dep. Komunikacji Marketingowej 

2000 – 2002  Axel Springer Kontakt sp. z o.o. - Specjalista ACS 

1998 – 2000  Cormay Diagnostyka S.A. – Specjalista d.s. marketingu i Promocji 

1996 – 1998  Beckman Instruments International S.A. – Specjalista d.s. marketing i promocji 

1995 – 1996  Twigger S.A. – Specjalista d.s. Wydawnictw Branżowych    

 

Pani Renata Nowicka - Kułak w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości. 

Pani Renata Nowicka - Kułak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisana do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Pani Renata Nowicka - Kułak nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu. Również nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu 

spółek handlowych lub za równoważne zdarzenia, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Wobec Pani Renaty Nowickiej - Kułak w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się ani nie zostały 

zakończone postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karne skarbowe, których wynik ma lub 

może mieć znaczenie dla działalności Emitenta 

Pani Renata Nowicka - Kułak nie prowadzi konkurencyjnej do działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

W odniesieniu do Pani Renaty Nowickiej - Kułak nie występują konflikty interesów jakie mogą 

zachodzić w związku z pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 

 

4.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

z uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy 

o Ofercie 

Na dzień publikacji Memorandum kapitał zakładowy Spółki wynosi 415.000 zł i dzieli się na 415.0000 

akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

Wiodącym akcjonariuszem (93,67% wszystkich akcji ) Spółki jest Red Carpet Technologies sp. z o.o. 

(KRS 0000751957) spółka zależna (100% udziałów) wobec KLL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287436. Pozostałe 6,33% akcji jest w posiadaniu kilku 



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

77 

 

 

(9 osób) drobnych akcjonariuszy (osoby fizyczne), z których największy pakiet nie przekracza 5 tys. 

akcji. 

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego struktura akcjonariatu Emitenta jest 

następująca: 

 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

 

Liczba głosów 

Udział 

w kapitale 
zakładowym 

Udział w 
ogólnej 

liczbie głosów 

Red Carpet Technologies 
sp. z o. o. 

388.711 388.711 93,67% 93,67% 

Akcjonariusze 
mniejszościowi 

26.289 26.289 6,33% 6,33% 

Suma 415.000 415.000 100,00% 100,00% 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta po uwzględnieniu emisji Akcji Serii B: 

 

  

 

Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

 

Liczba głosów 

Udział 

w kapitale 
zakładowym 

Udział w 
ogólnej 

liczbie głosów 

Red Carpet Technologies 
sp. z o. o. 

388.711 388.711 70,67% 70,67% 

Akcjonariusze 
mniejszościowi 

26.289 26.289 4,78% 4,78% 

Akcjonariusze Serii B 135.000 135.000 24,55% 24,55% 

Suma 550.000 550.000 100,00% 100,00% 
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5.  SPRAWOZDANIA FINANSOWE  

5.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 01 stycznia 2019 roku do dnia 

31 grudnia 2019 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

79 

 

 

  



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

80 

 

 

  



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

81 

 

 

  



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

82 

 

 

  



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

83 

 

 

  



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

84 

 

 

 
  



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

85 

 

 

  



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

86 

 

 

  



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

87 

 

 

  



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

88 

 

 

  



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

89 

 

 

  



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

90 

 

 

5.2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za okres od 01 stycznia 

2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 
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5.3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2019  
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5.4. Dane finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) na dzień 31 

października 2020 roku 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 
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Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych 

uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie 

zarejestrowanych przez sąd 

1.  Aktualny jednolity tekst Statutu Emitenta  
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2. Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie 
zarejestrowanych przez sąd 

 

Jedyną uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Emitenta w sprawie zmian Statutu Spółki, która 

nie została zarejestrowana przez sąd jest uchwała, której treść jest przytoczona w pkt 3.4. 

Memorandum Informacyjnego.  

 

 

Załącznik 3 Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Akcje, Akcje Serii B, 
Akcje Oferowane 

Do 135.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda 
wyemitowanych na postawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 stycznia 2021r. uchwały nr 1 w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki. Akcje 
Serii B są przedmiotem Oferty Publicznej na podstawie Memorandum 

Alternatywny 
System Obrotu,  
lub ASO,  
lub NewConnect 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect  

AMR brek 
(Średnia Oglądalność Minutowa) – wskaźnik określający wielkość widowni bloku reklamowego 
w ramach danego Programu w określonym odcinku czasu, zgodnie z danymi firmy badawczej 
Nielsen Audience Measurement w odniesieniu do grupy docelowej  

AVOD 
Advertising Video on Demand – subskrypcja wideo na żądanie. polega na udostępnieniu 
nieograniczonego dostępu do określonej zawartości wideo całej kolekcji w ramach zamówionej 
subskrypcji za możliwość emitowania przekazów reklamowych bez pobieranej opłaty 

Suplement do 
Memorandum 

lub  

Suplement 

Informacja o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Memorandum Informacyjnego 
lub o znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii B, zaistniałych w okresie od 
udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął 
wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Memorandum, udostępniana 
do publicznej wiadomości - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od 
wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji w sposób, w jaki zostało opublikowane 
Memorandum Informacyjne 

Cena Emisyjna 
Cena po jakiej nastąpi objęcie Akcji Serii B w Ofercie Publicznej. Cena Emisyjna wynosi 38,00 
(trzydzieści osiem) zł 

CPM Koszt dotarcia z Przekazem Handlowym do 1000 osób wskazanej grupy docelowej 

Emitent, 

lub Spółka, 

lub Red Carpet 

Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34, 00-515 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000841819, NIP: 5252505498, REGON: 142924369 

Euro, euro Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej  

Formularz zapisu Formularz zapisu na Akcje Serii B 

Giełda, GPW  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GRP 
Suma arytmetyczna punktów ratingowych uzyskana w czasie Kampanii Reklamowej TV w danej 
grupie docelowej, zgodnie z danymi Niezależnego instytutu badawczego oglądalności. 

Inwestor, 
Subskrybent 

Osoba składająca Zapis na Akcje Serii B 

KSH 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1526 z późn. zm.) 

KDPW, Depozyt, 
Krajowy Depozyt 

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

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego 
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KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KRRiT Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

Komunikat 
Aktualizujący 

Informacja powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum 
lub Suplementów w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji papierów wartościowych. 
Komunikat Aktualizujący udostępnia się do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało 
udostępnione Memorandum 

Memorandum 
Informacyjne 
lub 
Memorandum 

Niniejsze Memorandum Informacyjne sporządzone na potrzeby Oferty Publicznej, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1053) 

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy 

Niezależny instytut 
badawczy 
oglądalności 

Spółka badawcza prowadząca pomiar widowni telewizyjnej wybrana w przetargu do 
dostarczania wyników oglądalności przez Brokera Reklamowego stosowanych dla wszystkich 
Kontrahentów Brokera reklamowego. Na dzień dzisiejszy jest to AGB Nielsen Audience 
Measurement. 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Oferta Publiczna, 
Oferta 

Oferta publiczna w rozumieniu art. 2 lit d) Rozporządzenia Prospektowego przeprowadzana na 
podstawie Memorandum Informacyjnego 

Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 
lub Organizator ASO 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

pcc Podatek od czynności cywilnoprawnych 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

Platforma OTT 

Usługa polegająca na dostarczaniu  przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy  w szczególności 
treści wideo (w tym poprzez reemisję programów telewizyjnych lub bezpośrednich transmisji z 
określonych wydarzeń, dostęp do treści audiowizualnych w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym), audio (w tym poprzez reemisję programów radiowych lub bezpośrednich 
transmisji z określonych wydarzeń, dostęp do treści audialnych w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym) jak również innych podobnych usług, z których użytkownik może korzystać 
używając urządzenia umożliwiającego, poprzez oprogramowanie zainstalowane na tym 
urządzeniu, dostęp do sieci Internet. Urządzeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim może 
być w szczególności: komputer, tablet, telefon, platforma gier video, smart TV 

PLN, zł  złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

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

Rada Nadzorcza,  
RN 

Rada Nadzorcza Red Carpet Media Group S.A. 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 z dnia  
1 marca 2007 r. (z późn. zm.) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

PCDM, firma 
inwestycyjna 
pośrednicząca w 
Ofercie Publicznej, 
Podmiot 
Pośredniczący 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Waryńskiego 3A, 
00-645 Warszawa, o kapitale zakładowym 6.306.691,00 zł, w pełni opłaconym, wpisany do 
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065126. 

Rozporządzenie MAR 
lub  
MAR 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE 

Rozporządzenie 
Prospektowe 

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie 
prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do 
obrotu papierów wartościowych 

Rozporządzenie 
RODO 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych 
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Statut, Statut Spółki Statut Emitenta 

SVOD 
Subscription Video on Demand – subskrypcja wideo na żądanie. polega na udostępnieniu 
nieograniczonego dostępu do określonej zawartości wideo całej kolekcji w ramach zamówionej 
subskrypcji za regularnie pobieraną opłatą (np. miesięczną) 

TVOD 
Transactional Video on Demand –wideo na żądanie. polega na udostępnieniu konkretnego 
dostępu do określonej pozycji w określonym wideo w określonym czasie za konkretnie 
pobieraną opłatę. 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Ustawa o Obrocie, 
Ustawa o obrocie 
instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 89, 
ze zm.) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 
1076, ze zm.) 

Ustawa o Ofercie, 
Ustawa o ofercie 
publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 
r., poz. 623, ze zm.) 

Ustawa o 
Rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, ze zm.) 

Ustawa o radiofonii  
i telewizji 

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 1993 nr 7 poz. 34 z późn. zm.). 

Ustawa pdof 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U z 2020 r., 
poz. 1426, ze zm.) 

Ustawa pdop 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U z 2020 r., 
poz. 1406, ze zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ Walne Zgromadzenie 

Zapis Zapis złożony przez Inwestora na Akcje Serii B 

Zarząd, Zarząd 
Emitenta 

Zarząd Spółki 

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
 

 

  



Memorandum Informacyjne Red Carpet Media Group S.A. 

 

 

 

128 

 

 

Załącznik 4 Formularz Zapisu na Akcje Serii B 

 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII B RED CARPET MEDIA GROUP S.A.  

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii B Red Carpet Media Group S.A. z siedzibą w Warszawie 

(„Emitent”), oferowane w drodze Oferty Publicznej na warunkach określonych w Memorandum 

Informacyjnym opublikowanym 25 stycznia 2021 roku na stronie internetowej Emitenta pod adresem 

www.red-carpet.pl oraz na stronie internetowej PCDM pod adresem www.pcdm.pl („Memorandum”) oraz 

w niniejszym Formularzu Zapisu. Akcje Serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. Terminy pisane z wielkiej 

litery a niezdefiniowane w niniejszym Formularzu mają znaczenie nadane im w Memorandum 

Informacyjnym. 

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcje Serii B 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) („Inwestor”): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania (siedziba): ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i lokalu : . . . . . . . . . . . . . .  

      kod: . . . - . . . . . miejscowos c : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyz ej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer oraz data waz nos ci dowodu toz samos ci:  

e) PESEL/data urodzenia dla obywatela pan stwa innego niz  Rzeczpospolita Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

f) KRS: . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  REGON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

g)  Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

h) Kontakt (adres mailowy oraz telefon kontaktowy): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2.  Osoba fizyczna działająca w imieniu Inwestora: 

a) Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . . . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowos c : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyz ej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu toz samos ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) Dane kontaktowe: numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres mailowy : . . . . . . . . . . . . . . 

3. Cena Emisyjna 38,00 zł  

4. Liczba Akcji Serii B objętych zapisem: . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5. Kwota wpłaty na akcje: . . . . . .  . . . . . . . . zł . . . . . gr, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

6. Forma wpłaty: przelew na rachunek bankowy Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A. 

 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 (PKO Bank Polski S.A.) 

7. Rachunek, na kto ry ma zostac  dokonany zwrot s rodko w: nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  prowadzony przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Uwaga:  

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. 

http://www.red-carpet.pl/
http://www.pcdm.pl/
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Oświadczenie Inwestora: 

• Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Memorandum, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że 
akceptuję warunki Oferty Akcji Serii B. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Emitenta. 

• Wyrażam Zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Serii B, niż objęta zapisem lub  nieprzydzielenie ich wcale, przy 
czym nieprzydzielenie Akcji Serii B lub przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w następstwie 
zastosowania zasad przydziału Akcji Serii B opisanych w Memorandum Informacyjnym.  

• Oświadczam, że dane osobowe w Formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie a także, że zapoznałem/am się z 
zasadami przetwarzania danych osobowych wskazanymi u dołu niniejszego Formularza. 

• Oświadczam, że złożenie niniejszego zapisu nie narusza umów, przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub orzeczeń 
sądów lub organów władzy państwowej dotyczących mojej osoby lub jakiejkolwiek części mojego majątku.  

• Jestem świadomy, że złożenie zapisu objęte jest usługą przyjmowania i przekazywania zleceń. Zapis uznaje się za złożony 
w sposób skuteczny, jeżeli Inwestor prawidłowo wypełni Formularz zapisu oraz dokona wpłaty środków pieniężnych 
tytułem opłacenia zapisu. 

• Jestem świadomy faktu, że inwestycja w Akcje wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym i może prowadzić do utraty 
zainwestowanego kapitału. Rozumiem, że Akcje są produktem finansowym przeznaczonym dla inwestorów 
posiadających zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie związane z produktami finansowymi, w szczególności w 
zakresie inwestowania w spółki notowane na NewConnect.  

• Zapoznałem się z treścią Memorandum Informacyjnego, a w szczególności czynników ryzyka, które opisane zostały w 
Rozdziale I Memorandum Informacyjnego. Rozumiem i akceptuję ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje. 

 

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 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 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 przenoszenia danych; 5) Prawo do wycofania udzielonej zgody w 

dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). Potwierdzam, że zostałem poinformowany, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane i 

przetwarzane przez Emitenta i PCDM i inne podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty, 

dokonania przydziału, wprowadzenia Akcji do obrotu i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 

S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach 

zostaną zapisane Akcje oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych informacji. 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a 

po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może 

podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora. 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Data i podpis składającego Zapis                                                               Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 
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Dyspozycja Deponowania Akcji Serii B Emitenta 

 

Ja niżej podpisany/podpisana proszę o zdeponowanie Akcji Serii B Emitenta na rachunku papierów 

wartościowych nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

prowadzonym przez: (pełna nazwa domu maklerskiego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Data i podpis składającego Dyspozycję                                          Data, pieczęć, podpis przyjmującego Dyspozycję 

 

 

Potwierdzam dokonanie identyfikacji i weryfikacji klienta/pełnomocnika/reprezentanta na podstawie: 

• ważnego dokumentu tożsamości 

• dodatkowego dokumentu potwierdzającego tożsamość * 

 

 

 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

         Podpis przyjmującego Zapis 

* w przypadku gdy jest wymagany. 
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Załącznik 5 Wykaz punktów przyjmujących zapisy na Akcje Serii B  

5.1. Wykaz Punktów Obsługi Klientów Prosper Capital Domu Maklerskiego S.A.: 

 

Lp.  Miejscowość  Adres 

1 Warszawa  ul. Waryńskiego 3A 

2 Warszawa - Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Emilii Plater 53 

3 Wrocław - Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Kurkowa 8 

4 Wrocław - Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Walońska 7/66  

5 Warszawa - Agent Firmy Inwestycyjnej   ul. Złota 59 (VI piętro) 

6 Poznań - Agent Firmy Inwestycyjnej ul. Wodna 15/18 

7 Poznań – Agent Firmy Inwestycyjnej  ul. Dąbrowskiego 49/13 

 
 

5.2. Wykaz Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A. 
 

L.p. nazwa punktu 

sprzedaży 

adres 

kod pocztowy miasto ulica 

1 Punkt Obsługi Klienta 42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 7/4 

2 Punkt Obsługi Klienta 80-309 Gdańsk Al. Grunwaldzka 472C, 

Budynek Oliwia Star, 

parter 

3 Punkt Obsługi Klienta 40-009 Katowice ul. Warszawska 29/2 
 

4 Punkt Obsługi Klienta 30-081 Kraków ul. Królewska 57 

5 Punkt Obsługi Klienta 90-318 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 

6 Punkt Obsługi Klienta 61-774 Poznań ul. Wielka 20 (wejście 

do Noble Banku) 

7 Punkt Obsługi Klienta 00-843 Warszawa Rondo Ignacego 

Daszyńskiego 2C 

8 Punkt Obsługi Klienta 53-332 Wrocław ul. Powstańców 

Śląskich 
 

 


