
     

 

 

DOKUMENT OFERTOWY 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie 

KRS 000065126 

sporządzony w związku z Ofertą Publiczną  

2.000.000 akcji zwykłych imiennych serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

oferowanych po Cenie Emisyjnej 2,00 zł 

 

 

Oferta Publiczna Akcji Serii I prowadzona na podstawie art. 37a ust. 1 Ustawy o 

Ofercie.  Dokument Ofertowy zawiera wszystkie informacje wskazane w treści art. 37a ust. 1 

Ustawy o Ofercie. 

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii I, wraz z innymi seriami swych 

akcji, równymi im w prawach do obrotu w alternatywnym systemie obrotu („ASO”) 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy Dokument 

Ofertowy nie jest dokumentem informacyjnym sporządzonym w związku z ubieganiem się 

o wprowadzenie do obrotu w ASO. 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w akcje, a ich 

decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego 

sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

Treść Dokumentu Ofertowego nie była sprawdzana, konsultowana ani zatwierdzana przez żaden 

podmiot zewnętrzny, w szczególności pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze 

stanem faktycznym lub przepisami prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 9 lutego 2021 roku 
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1 WSTĘP 

1.1 TYTUŁ 

Dokument Ofertowy Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony w 

związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

1.2 INFORMACJE O EMITENCIE 

nazwa (firma): Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna 

forma prawna: spółka akcyjna 

kraj siedziby: Polska 

siedziba i adres emitenta: Warszawa;  ul. Waryńskiego 3A  00-645 Warszawa 

numery telekomunikacyjne:  tel.: 22 201 11 30,  fax: 22 201 11 29 

adres głównej strony internetowej: www.pcdm.pl  

adres poczty elektronicznej:  biuro@pcdm.pl  

identyfikator klasyfikacji statystycznej:  REGON 016637802 

numer identyfikacji podatkowej: NIP 5252199110  

 

1.3 INFORMACJE O OFEROWANYCH INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

Na podstawie Dokumentu Ofertowego oferowane w trybie Oferty Publicznej są następujące akcje 

Emitenta: 

liczba: 2.000.000  

rodzaj:  akcje zwykłe imienne 

jednostkowa wartość nominalna: 1,00 zł 

oznaczenie emisji:    Seria I 

1.4 NAZWA (FIRMA), SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO 

ZABEZPIECZENIA (GWARANTUJĄCEGO), ZE WSKAZANIEM ZABEZPIECZENIA 

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

żadne gwarancje. 

 

1.5 CENA EMISYJNA OFEROWANYCH AKCJI ALBO SPOSÓB JEJ USTALENIA ORAZ 

TRYB I TERMIN UDOSTĘPNIENIA CENY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

Cena Emisyjna Akcji Serii I została ustalona Uchwałą Zarządu i wynosi 2,00 (dwa 00/100) zł (za jedną 

akcję). 

1.6 INFORMACJA O STATUSIE DOKUMENTU INFORMACYJNEGO 

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

Dokumencie Ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje 

o Akcjach Serii I, Ofercie Publicznej i Emitencie. 

http://www.pcdm.pl/
mailto:biuro@pcdm.pl
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1.7 WSKAZANIE PRZEPISU USTAWY, ZGODNIE Z KTÓRYM OFERTA PUBLICZNA 

MOŻE BYĆ PROWADZONA NA PODSTAWIE DOKUMENTU OFERTOWEGO 

Akcje Serii I są oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia 

Prospektowego. 

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie Publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu 

emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub 

oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z 

dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej, niż 100.000,00 euro i mniej niż 1.000.000,00 euro, i wraz z 

wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich 

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

100.000,00 euro i będą mniejsze niż 1.000.000,00 euro. W takim przypadku dokument ofertowy nie 

wymaga zatwierdzenia przez KNF.  

Treść niniejszego Dokumentu Ofertowego nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

1.8 WSKAZANIE FIRMY I SIEDZIBY PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO  W OFERCIE 

PUBLICZNEJ  

Emitent posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania 

instrumentów finansowych oraz przyjmowania i wykonywania zleceń nabycia instrumentów 

finansowych. Przeprowadzając Ofertę Publiczną Akcji Serii I Prosper Capital Dom Maklerski S.A. działa 

w imieniu własnym.   

 

1.9 DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU OFERTOWEGO ORAZ DATA, DO KTÓREJ 

INFORMACJE AKTUALIZUJĄCE DOKUMENT OFERTOWY ZOSTAŁY 

UWZGLĘDNIONE W JEGO TREŚCI 

Dokument Ofertowy został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 9 lutego 2021 roku i zawiera 

dane aktualizujące jego treść na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, to jest na dzień 8 lutego 

2021 roku. Termin ważności Dokumentu Ofertowego rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy 

się z dniem przydziału Akcji Serii I. 

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty Publicznej ważność Dokumentu 

Ofertowego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, w 

jaki został udostępniony do publicznej wiadomości, to jest na stronie internetowej Emitenta 

www.pcdm.pl . 

 

1.10 TRYB, W JAKIM INFORMACJE O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W 

DOKUMENCIE OFERTOWYM, W OKRESIE JEGO WAŻNOŚCI, BĘDĄ 

PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnosząca się do informacji 

zawartej w Dokumencie Ofertowym, która może wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które 

wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem Dokumentu Ofertowego a 

zakończeniem okresu oferowania Akcji, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w Suplemencie do 

Dokumentu Ofertowego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić Suplement do Dokumentu 

Ofertowego osobom, do których skierowana jest oferta publiczna, w taki sam sposób, w jaki został 

udostępniony Dokument Ofertowy, a więc na stronie internetowej Emitenta www.pcdm.pl  .  

http://www.pcdm.pl/
http://www.pcdm.pl/
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Inwestorom, którzy złożyli zapis na Akcje przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do 

uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) 

Dni Roboczych po udostępnieniu Suplementu do Dokumentu Ofertowego, pod warunkiem że nowy 

znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność 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 uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu określa się w Suplemencie do 

Dokumentu Ofertowego. Uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez 

oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia zapisu na Akcje.  

Emitent może dokonać przydziału Akcji nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego zapisu. 

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu 

Ofertowego lub Suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji Akcji, 

niewymagającą udostępnienia Suplementu do Dokumentu Ofertowego, Emitent może udostępnić do 

publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych z publikacją 

Suplementu, w formie Komunikatu Aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Dokument 

Ofertowy, a więc na stronie internetowej Emitenta www.pcdm.pl  . 

W przypadku odwołania przez Emitenta Oferty Publicznej ważność Dokumentu kończy się z dniem 

podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie. 
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2 CZYNNIKI RYZYKA 

Niniejszy punkt zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko poniesienia straty przez 

nabywców papierów wartościowych objętych Dokumentem Ofertowym. Czynniki ryzyka dotyczą zjawisk 

oraz zdarzeń przyszłych i niepewnych, które jednakże mogą - z różnym prawdopodobieństwem - 

wystąpić i oddziaływać negatywnie na poziom opłacalności inwestycji. 

Przyszłe zdarzenia związane ze zmaterializowaniem się poszczególnych czynników ryzyka mogą 

negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, a w szczególności na jego sytuację gospodarczą, 

finansową i majątkową oraz perspektywy rozwoju, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę akcji 

Emitenta. Kurs akcji może zniżkować w efekcie wystąpienia ryzyk poniżej opisanych oraz w efekcie 

wystąpienia innych czynników. W wyniku takich zdarzeń inwestorzy mogą stracić część lub całość 

zainwestowanych środków finansowych. Wedle aktualnej wiedzy Emitenta poniżej opisane ryzyka mogą 

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

Należy mieć świadomość, że ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi, na jakie narażona jest Spółka. 

Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka, które uznał za istotne. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki 

ryzyka, które w opinii Spółki nie są obecnie istotne lub których obecnie nie zidentyfikowała, a mogłyby 

one wywołać skutki, o których mowa powyżej. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, 

Emitent nie kierował się ani prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich istotności. 

Przedstawione poniżej czynniki ryzyka odnoszą się do bezpośredniej działalności Emitenta, szeroko 

rozumianego otoczenia w którym on działa, a także obejmują ryzyka wynikające z obrotu Akcjami na 

rynku New Connect. 

 

2.1 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ I SYTUACJĄ FINANSOWĄ 

EMITENTA  

2.1.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z KADRĄ ZARZĄDZAJĄCĄ I KLUCZOWYMI 

PRACOWNIKAMI 

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Emitent jest silnie uzależniony od kompetencji, 

wiedzy i umiejętności Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników. Dodatkowo charakter usług 

maklerskich oraz innych im towarzyszących, a związanych z obrotem papierami wartościowymi 

wymaga, aby część osób zatrudnionych w Spółce posiadała nie tylko stosowne kompetencje i 

doświadczenie, lecz także spełniała różne wymogi formalne umożliwiające ich świadczenie, w tym 

dysponowała adekwatnymi licencjami, np. maklera papierów wartościowych oraz innymi certyfikatami. 

Zwiększony popyt na specjalistów na branżowym rynku pracy, działania ze strony konkurencji lub 

rezygnacja z pełnionej funkcji mogą doprowadzić do utraty wykwalifikowanego personelu. Uszczerbek 

w kadrze menadżerskiej lub w osobach kluczowych pracowników Emitenta wiązałaby się z potrzebą ich 

zastąpienia, co z kolei mogłoby się przełożyć na wzrost kosztów zatrudnienia, a następnie wpłynąć 

niekorzystnie na prowadzoną działalność oraz osiągane wyniki finansowe. W celu ograniczenia 

opisywanego ryzyka Emitent oferuje konkurencyjne warunki płacowe, dbając jednocześnie o możliwości 

stałego rozwoju zawodowego pracowników. 

2.1.2 RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH 

Emitent świadczy usługi m.in. za pośrednictwem infrastruktury teleinformatycznej, w tym z 

wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

wykorzystuje system operacyjny ARGOS wyprodukowany przez polskiego producenta ARISE, 

wspierający procesy prowadzone w związku ze świadczonymi przez Emitenta usługami i służącego do 

obsługi klientów nabywających instrumenty finansowe oferowane przez Prosper Capital Dom Maklerski 

S.A.  

Infrastruktura teleinformatyczna, którą dysponuje Emitent odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w 

bieżących kontaktach z klientami oraz inwestorami, jak i w szczególności stanowi podstawową formę 

przechowywania informacji i dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością. Istnieje ryzyko 
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wystąpienia awarii wykorzystywanych systemów teleinformatycznych z przyczyn niezależnych od 

Emitenta. Awaria może nastąpić z powodu m.in. przerw w dostawie energii elektrycznej, w wyniku 

działań osób trzecich, uszkodzenia istotnych elementów infrastruktury teleinformatycznej czy wskutek 

innej niesprawności wykorzystywanego oprogramowania. Istnieje zatem ryzyko, że w wyniku awarii 

sprzętu teleinformatycznego Emitent nie będzie mógł terminowo realizować usług. Ponadto nie można 

też wykluczyć, że na skutek awarii utracone zostaną istotne dane, w tym poufne dane klientów i inne 

informacje kluczowe z punktu widzenia prowadzonej działalności. W efekcie wymienione zjawiska mogą 

mieć istotny negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego dalszy rozwój, reputację oraz osiągane 

wyniki finansowe. Emitent korzysta z oprogramowania i sprzętu renomowanych firm. Dla 

zabezpieczenia się przed awarią sprzętu komputerowego Spółka przechowuje kopie kluczowych 

informacji oraz dane źródłowe na zewnętrznych serwerach, znajdujących się poza biurem Spółki. 

Emitent dysponuje także serwerami, na których replikowane są dane. Informacje zapisywane na 

dyskach i serwerach są szyfrowane. 

2.1.3 RYZYKO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI  

Emitent świadczy usługi w zakresie działalności maklerskiej. Odpowiedzialność prawna za negatywne 

skutki działalności Spółki spoczywa na Emitencie. Nie można wykluczyć pojawienia się ewentualnych 

roszczeń klientów w stosunku do Emitenta i/lub któregoś z jego Agentów Firmy Inwestycyjnej z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zaoferowanej usługi. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji 

ewentualne roszczenia mogą wiązać się z koniecznością utworzenia stosownych rezerw finansowych, 

co z kolei pogorszyłoby wyniki finansowe Emitenta.  

2.1.4 RYZYKO OUTSOURCINGU  

Niektóre obszary działalności Emitenta objęte są outsourcingiem. Dotyczy to m.in. księgowości, obsługi 

kadrowo – księgowej, obsługi prawnej czy audytu wewnętrznego. Emitent ponosi zatem ryzyko 

negatywnego wpływu usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne w sposób nie należcie staranny 

bądź nieterminowy. Wystąpienie takich okoliczności może mieć istotnie negatywny wpływ zarówno na 

perspektywy rozwoju, jak i też osiągane wyniki finansowe i sytuację ekonomiczną Emitenta.  

2.1.5 RYZYKO PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY  

Działalność Emitenta wiąże się z przyjmowaniem na jego rachunek bankowy środków pieniężnych 

pochodzących z wpłat za nabywane instrumenty finansowe. Adekwatnie do przepisów ustawowych o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Emitent jako tzw. Instytucja 

zobowiązana, musi wdrożyć i stosować procedury zapobiegające procederowi prania brudnych 

pieniędzy i finansowania terroryzmu. Niezachowanie należytej dbałości przy wypełnianiu obowiązków 

w tym zakresie naraziłoby Emitenta na ryzyko sankcji karnych i administracyjnych, w tym dotkliwych kar 

finansowych, które mogłyby w pewnych przypadkach negatywnie rzutować na możliwość prowadzenia 

przez niego działalności gospodarczej.  

2.1.6 RYZYKO ZDARZEŃ LOSOWYCH  

Emitent, tak jak każdy podmiot gospodarczy, narażony jest na ryzyko wynikające ze zdarzeń losowych. 

Ich zaistnienie, którego Emitent nie jest w stanie przewidzieć może wpłynąć negatywnie na prowadzoną 

przez niego działalność, wyniki finansowe oraz jego ogólną sytuację ekonomiczną.  

   

2.1.7 RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZYPADKAMI POPEŁNIENIA BŁĘDÓW ORAZ 

NARUSZENIEM REGULACJI PRZEZ PRACOWNIKÓW I AGENTÓW FIRMY 

INWESTYCYJNEJ  

Poza posiadaniem koniecznej dla prowadzenia dla działalności maklerskiej wiedzy, kompetencji  

i doświadczenia, pracownicy Emitenta zobowiązani są do przestrzegania znaczącej liczby regulacji oraz 

zasad etyki zawodowej. Mimo nacisku kładzionego na powyższe kwestie przez Zarząd Spółki, nie 

można wykluczyć przypadków popełniania błędów lub naruszenia przepisów prawa przez osoby 
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zatrudnione w Prosper Capital Dom Maklerski SA, jak i powiązanych z nim Agentów Firmy Inwestycyjnej 

(AFI). Ich wystąpienie może powodować utratę reputacji oraz spadek zaufania klientów, których 

nieuchronnym zapewne skutkiem byłoby zmniejszenie zainteresowania ofertą Emitenta, a tym samym 

pogorszenie jego wyników finansowych. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. posiada w swojej 

strukturze organizacyjnej komórki ds. zgodności z prawem (ang. Compliance), Inspektora Nadzoru oraz 

przeciwdziałania praniu pieniędzy (ang. Anti Money Laundering, w skrócie: AML). Komórki te, 

odpowiedziane są za sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez personel i Agentów Firmy 

Inwestycyjnej przepisów prawa oraz regulaminów i procedur wewnętrznych, nie można jednak 

wykluczyć wystąpienia wskazanych przypadków popełnienia błędów lub/i naruszeń prawa w 

przyszłości.  

2.1.8 RYZYKO REPUTACYJNE  

Działalność prowadzona przez Prosper Capital Dom Maklerski SA ściśle wiąże się z daleko idącym 

zaufaniem klientów oraz innych uczestników rynku finansowego, w przedmiocie jakości świadczonych 

przez Emitenta usług i towarzyszących temu standardów etycznych. Satysfakcja klientów w zakresie 

realizowanych przez nich celów ekonomicznych jest główną przesłanką podejmowanych przez Emitenta 

działań. W tej sytuacji nieuchronnie jednak pojawia się kategoria ryzyka reputacyjnego Emitenta. 

Ewentualne straty do jakich mogłyby się przyczynić oferowane przez Emitenta inwestycje czy brak 

realizacji celów jakich na mocy umów z klientami on się podejmuje, może skutkować utratą części 

klientów. W konsekwencji oznaczałoby to negatywne oddziaływanie na wyniki finansowe Prosper 

Capital Dom Maklerski SA, a także poniesienie uszczerbku na reputacji. Emitent zatem w możliwie jak 

najwyższym stopniu stara się zapewniać najwyższą jakość oraz profesjonalizm świadczonych usług 

popartych kwalifikacjami oraz wiedzą swoich pracowników.  

2.1.9 RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ LICENCJI NA PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚĆ  

Podstawowa działalność Emitenta realizowana jest w oparciu o posiadanie zezwolenie na prowadzenie 

działalności maklerskiej, wydanego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. W przypadku 

przewidzianych przepisami prawa Komisja Nadzoru Finansowego może to zezwolenie cofnąć. W 

szczególności może się tak stać w sytuacji kiedy Emitent przestanie spełniać wymogi niezbędne do jego 

posiadania lub istotnie naruszy obowiązujące regulacje prawne. Emitent dokłada wszelkich starań, aby 

spełniać wszystkie niezbędne wymogi formalnoprawne oraz przestrzegać obowiązujących 

przedsiębiorstwa maklerskie przepisów prawa. 

2.1.10 RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ STATUSU AUTORYZOWANEGO DORADCZY 

Prosper Capital Dom Maklerski SA posiada też status Autoryzowanego Doradcy na rynku New Connect. 

Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie jako Organizator Alternatywnego Systemu może 

podjąć decyzję o zawieszeniu prawa Autoryzowanego Doradcy do działania w alternatywnym systemie 

albo o skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z listy, w przypadku niewykonywania obowiązków 

wynikających z obowiązujących regulacji, a w szczególności obowiązków wynikających z Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu. Należy przy tym nadmienić, że istotną rolą Autoryzowanego Doradcy 

na rynku New Connect jest weryfikacja spółek, które planują debiut na tym rynku. Wśród emitentów 

starających się o wprowadzenie walorów do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect 

mogą przydarzyć się przypadki nadużyć. W sytuacji kiedy Autoryzowany Doradcza nie będzie w stanie 

rozpoznać takich przypadków na etapie weryfikacji, wówczas zaistnienie zdarzeń niepożądanych może 

mieć negatywny wpływ na reputację Emitenta. Zatem dokłada on jak najwyższych starań, aby stosownie 

weryfikować emitentów, którzy za jego pośrednictwem udają się na rynek New Connect. Emitent z 

najwyższą starannością dobiera do współpracy podmioty gospodarcze, z którymi podpisywane są 

umowy na świadczenie usług maklerskich oraz usług Autoryzowanego Doradcy. Emitent przed 

podpisaniem umowy dokonuje oceny, czy przewidziany potencjalnie do współpracy z nim podmiot 

spełnia kryteria umożliwiające debiut na rynku New Connect.  

2.1.11 RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU EMITENTA  

Podstawowa działalność Emitenta skupia się na obszarach usług maklerskich związanych z 

oferowaniem obligacji, akcji oraz certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych 
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(tzw. FIZ-ów) przygotowywanych przez Prosper Capital Dom Maklerski SA lub inne firmy inwestycyjne 

oraz na pełnieniu funkcji Agenta Emisji oraz świadczeniu innych usług związanych z przechowywaniem 

i rejestrowaniem instrumentów finansowych, a także usług doradztwa dla przedsiębiorstw. Rynek tego 

typu usług w Polsce w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, a dalszy jego wzrost w dużym 

stopniu uzależniony jest od koniunktury na rynku kapitałowym. Istnieje ryzyko, że przyjęte założenia 

dotyczące m.in. prognoz zapotrzebowania na poszczególne usługi będą nietrafione, a oferta nie spełni 

oczekiwań klientów, co nie bez wpływu pozostałoby na pozycję konkurencyjną Emitenta oraz osiągane 

przez niego wyniki finansowe. Zarząd Emitenta zaznacza, że tworząc podstawy strategii rozwoju 

kierowano się w dużej mierze potrzebami jakie stawia rynek, prognozami dotyczącymi jego rozwoju oraz 

doświadczeniem osób zarządzających i kluczowych pracowników.   

2.1.12 RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STRATEGII EMITENTA I CELÓW EMISJI 

Zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią środki pozyskane z emisji Akcji serii I zostaną przeznaczone 

na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta. Strategia 

Emitenta zakłada efektywne dostosowanie się do nowych globalnych trendów w branży usług 

maklerskich, których istotę stanowi funkcjonowanie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii 

teleinformatycznych. Ich zastosowanie umożliwia m.in. pełną elektroniczną (zdalną) obsługę klientów 

na rynku pierwotnym. Realizacja inwestycji w tym zakresie poprzez wdrożenie nowoczesnej platformy 

transakcyjnej umożliwiającej pełną obsługę zdalną Klientów powinna, zdaniem Zarządu i Rady 

Nadzorczej Emitenta istotnie poprawić jego pozycję konkurencyjną na krajowym rynku usług 

maklerskich. 

Jednocześnie część pozyskanych z emisji środków Spółka zamierza przeznaczyć na działania 

marketingowe oraz edukacyjne mające na celu rozszerzenie bazy Klientów. 

Jeżeli powyższe działania inwestycyjne i organizacyjne nie zapewnią uzyskiwania przez Spółkę 

przychodów na zakładanym poziomie może dojść do opóźnienia chwili osiągnięcia przez Spółkę progu 

rentowności prowadzonej działalności, co może wpłynąć negatywnie na wynik finansowy w kolejnych 

latach obrotowych.   

2.1.13 RYZYKO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI 

W sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta badającego Emitenta za rok obrotowy 2019 

zwrócono uwagę, iż: „Spółka poniosła stratę netto w kwocie 2 826 tys. zł w roku obrotowym 

zakończonym 31 grudnia 2019 r. Wykazane w bilansie straty netto powiększone o straty z lat ubiegłych 

przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. W tej sytuacji, 

zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych, Zarząd powinien niezwłocznie zwołać Walne 

Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. W dniu 6 maja 2020 r. Walne 

Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki oraz o podwyższeniu kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd 

Spółki poinformował w nocie 8.1 we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego o ryzyku zagrożenia 

kontynuacji działalności w perspektywie następnego roku obrotowego z uwagi na obowiązek spełnienia 

określonych wymogów w zakresie adekwatności kapitałowej i płynności finansowej. Zarząd Spółki 

wskazał na działania podejmowane w celu poprawy sytuacji, jednak naszym zdaniem stopień realizacji 

przyjętych założeń jest uzależniony od przyszłych zdarzeń, które obarczone są niepewnością. 

Powyższe warunki, łącznie z innymi informacjami opisanymi w tej nocie świadczą o istnieniu istotnej 

niepewności, która może powodować wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności 

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości”. 

2.2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM W JAKIM EMITENT PROWADZI 

DZIAŁALNOŚĆ 

2.2.1 RYZYKO ZWIĄZANE ZE STANEM KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ 

Działalność Emitenta jest istotnie (i zasadniczo dodatnio) skorelowana z koniunkturą gospodarczą w 

Polsce, w Unii Europejskiej oraz na świecie. Istotne pogorszenie się makroekonomicznych warunków 
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gospodarowania w każdym z wymienionych tutaj obszarów może w znaczący bezpośredni i pośredni 

sposób przyczynić się do okresowego spadku rentowności Emitenta oraz możliwości generowania 

przez niego przychodów.  

2.2.2 RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ NA RYNKACH FINANSOWYCH  

Działalność Emitenta jest ściśle powiązana z sytuacją na krajowym oraz zagranicznym rynku 

finansowym. Rozległy kryzys gospodarczy, jak np. ten wywołany pandemią koronowirusa powoduje 

stan rozchwiania gospodarki, zaś powrót do stanu akceptowalnej (nie) równowagi odbywający się także 

przy pomocy niekonwencjonalnych metod stabilizowania sytuacji, może przełożyć na okresowy spadek 

aktywności Emitenta. W szczególności w zakresie możliwości oferowanych przez niego instrumentów 

finansowych, zarówno tych o charakterze udziałowym (akcje), jak i dłużnych (obligacje). Następstwem 

tego może być znaczący spadek przychodów Emitenta.  

2.2.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ NA KRAJOWYM RYNKU USŁUG 

MAKLERSKICH  

Emitent funkcjonuje w wysoce konkurencyjnym otoczeniu, które w coraz większym stopniu nie 

ogranicza się już do konkurencji krajowej. Część konkurencyjnych wobec Emitenta podmiotów, jak np. 

biura maklerskie banków, dysponuje ogromną przewagą w zakresie zasobów kapitałowych i/lub 

rozwiniętej sieci dystrybucji. Nie można zatem wykluczyć, że negatywny wpływ na wyniki finansowe 

Emitenta będą miały działania konkurentów wpływające np. na ceny usług, a wynikające m.in. ze skali 

ich działania, co może przełożyć się na spadek realizowanych przez Emitenta marż.  

2.2.4 RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PRAWNYCH  

Emitent, jak każdy podmiot gospodarczy obarczony jest ryzykiem zmian obowiązujących regulacji 

prawnych. Zmiany przepisów prawa gospodarczego (i nie tylko) wynikające z krajowej lub/i unijnej 

inicjatywy jurydycznej, mogą w istotny sposób wpływać na sytuację formalnoprawną oraz ekonomiczną 

Emitenta. Wyrazem tego mogą być m.in. utrudnienia związane z procesami decyzyjnymi, spadkiem 

generowanej marży, czy zwiększeniem kosztów funkcjonowania. Tak tych o charakterze zmiennym, jak 

i stałym.  

2.2.5 RYZYKO ZWIĄZANE Z SYSTEM PODATKOWYM I SYSTEMEM UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH  

Obowiązujące regulacje prawne wyposażają organy skarbowe państwowa w możliwość weryfikowania 

poprawności określających wysokość zobowiązań publiczno – prawnych na przestrzeni pięciu 

minionych lat, począwszy od końca roku, w którym minął termin realizacji zobowiązania. Zatem przyjęcie 

przez te organy odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania przez Emitenta interpretacji 

przepisów, może mieć istotny wpływ na jego sytuację ekonomiczno – finansową. Ponadto koincydencja 

symptomatycznych dla współczesności różnych megatrendów o podłożu demograficznym, 

ekonomicznym, społecznym czy ekologicznym skutkować może istotnymi zmianami w założeniach 

dotychczasowej polityki finansowej i fiskalnej państwa. Znajdującymi swoje odzwierciedlenie w 

progresywnych regulacjach dotyczących systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych, 

przekładając się na wzrost zobowiązań publiczno – prawnych Emitenta oraz jego klientów i partnerów 

biznesowych.  

2.2.6 RYZYKO SIŁY WYŻSZEJ I ZDARZEŃ NIEPRZEWIDYWALNYCH 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak na przykład wojny, epidemie, ataki 

terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w 

koniunkturze gospodarczej oraz na rynku kapitałowym, co może negatywnie wpłynąć na efektywność 

przedsięwzięć realizowanych przez Emitenta 
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2.3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OFERTĄ PUBLICZNĄ I OFEROWANYMI 

AKCJAMI 

2.3.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM W AKCJE 

Akcje są papierami wartościowymi udziałowymi - każda z akcji spółki akcyjnej odpowiada części kapitału 

zakładowego Emitenta i uprawnia do korzystania z praw korporacyjnych, w szczególności prawa głosu 

na WZ i prawa do dywidendy. Akcje są zbywalne - w szczególności Akcje Serii I są zbywalne bez 

żadnych ograniczeń. Podstawowe ryzyko związane z akcjami dotyczy ich wartości, która jest pochodną 

wartości spółki będącej ich emitentem. Inwestor musi wiedzieć, że wartość emitenta akcji, a zatem także 

i wartość akcji może obniżyć się (nawet do zera), powodując znaczące uszczuplenie zainwestowanych 

środków. 

2.3.2 RYZYKO NIEDOJŚCIA EMISJI AKCJI SERII I DO SKUTKU 

Oferta Akcji Serii I może nie dojść do skutku w przypadku niezarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta przez sąd. Emitent dołożył należytej staranności przygotowując podstawy 

prawne i proceduralne emisji, będzie także działał z należytą starannością w trakcie trwania Oferty 

Publicznej oraz w trakcie przygotowywania wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego. 

Nie można jednak wykluczyć przyjęcia przez sąd postanowienia o odmowie rejestracji. W takim 

przypadku Inwestorzy otrzymają zwrot środków wniesionych tytułem opłacenia Akcji Serii I - bez odsetek 

i odszkodowań. 

2.3.3 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. 

2.3.4 RYZYKO SANKCJI W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ  

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:  
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(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, 

i ich stosowanie przez Komisję może być wielkokrotne. 

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

przepisów Ustawy regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej. 

2.3.5 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, 

(ii) 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 

(iii) 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. 
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W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia 

przepisów Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej. 

2.3.6 RYZYKO NIEDOJŚCIA OFERTY PUBLICZNEJ DO SKUTKU 

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

przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma - zgodnie z zasadami 

dystrybucji opisanymi w pkt 4.8.8 Dokumentu Ofertowego - zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia 

Akcji Serii I bez odsetek i odszkodowań.  

Oferta Publiczna Akcji Serii I nie dojdzie do skutku jeżeli nie zostanie złożony i opłacony żaden Zapis 

na Akcje Serii I. 

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na Akcje Serii I zostaną zwrócone inwestorom 

bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

2.3.7 RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDŁUŻENIEM CZASU PRZYJMOWANIA ZAPISÓW 

Zgodnie z zapisami niniejszego Dokumentu, Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Oferty 

Publicznej, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje Serii I. W takim 

przypadku, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja w formie Komunikatu 

Aktualizującego do Dokumentu Ofertowego. Informacja zostanie przekazana w sposób, w jaki został 

opublikowany Dokument. Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na Akcje może spowodować 

zamrożenie na pewien okres środków finansowych wniesionych przez Inwestorów w formie dokonanych 

wpłat. 

2.4 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM AKCJI DO OBROTU W ASO 

I OBROTEM  

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji Emitenta 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. 

2.4.1 RYZYKO NIEWPROWADZENIA AKCJI EMITENTA DO OBROTU W ASO 

Niezwłocznie po zakończeniu Oferty Publicznej Spółka podejmie działania mające na celu 

wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w ASO, a po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego złoży 

formalny wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu.  

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka podjęcia przez GPW decyzji o odmowie wprowadzenia akcji 

Emitenta do obrotu. Zarząd GPW może podjąć taką decyzję, w szczególności gdy nie zostały spełnione 

warunki wprowadzenia określone w Regulaminie ASO lub uzna, że wprowadzenie akcji do obrotu 

zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników. Inwestorzy powinni być świadomi, 

że w przypadku zmaterializowania się tego ryzyka płynność akcji Spółki może być bardzo niska, a z 

kolejnym wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu w ASO Emitent będzie mógł się zwrócić do GPW po 

upływie 12 miesięcy od daty doręczenia ostatecznej decyzji o odmowie wprowadzenia akcji. 

2.4.2 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 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 
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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. 

2.4.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z 

OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU 

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

instrumenty finansowe Emitenta w określonych przepisami prawa przypadkach oraz gdy: 

- zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

- zniesiona zostaje dematerializacja tych instrumentów, 

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

emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku 

o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 

postępowania. 

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

podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO również: 

- na wniosek Emitenta 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 na dowolny okres obrót tymi instrumentami (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu jest także uprawniony do wykluczenia z obrotu 

instrumentów finansowych Emitenta z obrotu, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia 

pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również 

dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków, 

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

gospodarczej Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej 

działalności operacyjnej, istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez 

Emitenta lub istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta, 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych 

przed ich publikacją, 

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

Zgodnie z § 17c ust. 3 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: 
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- 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. 

2.4.4 RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDANIEM DECYZJI O ZAWIESZENIU OBROTU 

INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI EMITENTA W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE 

OBROTU 

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

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3  

Regulaminu ASO: 

- na wniosek Emitenta; 

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

- jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu. 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w 

ASO, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie 

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

szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia 

pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również 

dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków, 

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

gospodarczej Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej 

działalności operacyjnej, istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez 

Emitenta lub istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta, 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych), 
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- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych 

przed ich publikacją, 

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

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

finansowych z obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami 

finansowymi.  

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 zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w ASO. 

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

finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu w ASO albo naruszenia interesów inwestorów, 

Organizator ASO - na żądanie KNF - zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż miesiąc. 

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

zmniejszeniem ich płynności oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

2.4.5 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAŁOŻENIA KAR ADMINISTRACYJNYCH 

NA EMITENTA PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie 

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

o Ofercie i Rozporządzenia MAR.  

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie KNF może nałożyć karę pieniężną, jeśli Emitent nie wykonuje albo 

wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 (obowiązek przekazania informacji o 

wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym systemie) - do wysokości 100.000 

zł oraz w art. 70 (obowiązek publikacji informacji o zmianie udziału akcjonariuszy w liczbie głosów na 

WZ emitentów oraz o osobach uprawnionych do udziału w WZ i uczestniczących w nim) - do kwoty 

1.000.000 zł.  

Na podstawie art. 174a Ustawy o Obrocie KNF może nałożyć na Emitenta sankcję za udzielenie przez 

Emitenta zgody na dokonanie transakcji w okresie zamkniętym przez osobę pełniącą obowiązki 

zarządcze wbrew przepisom Rozporządzenia MAR i innych obowiązujących w tym zakresie regulacji w 

postaci kary pieniężnej do wysokości 4.145.600 zł. 

Z kolei zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał 

obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze 

decyzji, nałożyć karę pieniężną wynoszącą w przypadku osób fizycznych do 2 072 800 zł, a w przypadku 

innych podmiotów - do 4 145 600 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej 

lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kar w powyższych wysokościach 

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

straty. 

Na podstawie art. 176 Ustawy o Obrocie KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 4.145.600 zł (lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu 

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

4.145.600 zł) w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których 

mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, czyli narusza obowiązki związane z dostępem do 

informacji poufnych. W takim przypadku KNF może nałożyć także na osobę, która w tym okresie pełniła 

funkcję członka zarządu Emitenta karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W przypadku gdy jest 
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możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku powyższych 

naruszeń zamiast kary, o której mowa powyżej KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty 

2.4.6 RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAŁOŻENIA KARY PIENIĘŻNEJ PRZEZ 

ORGANIZATORA ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU  

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

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

obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia 

pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również 

dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO), 

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

gospodarczej Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej 

działalności operacyjnej, istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez 

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

Regulaminu ASO), 

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

- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych 

przed ich publikacją (§ 17a Regulaminu ASO), 

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

(§ 17b Regulaminu ASO). 

2.4.7 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 OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFOR-

MACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE OFERTOWYM  
 

 

3.1 OŚWIADCZENIE EMITENTA 

. 
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4 DANE O OFEROWANYCH AKCJACH 

4.1 RODZAJ, LICZBA ORAZ ŁĄCZNA WARTOŚĆ AKCJI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 

RODZAJÓW UPRZYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO 

PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ 

DODATKOWYCH 

4.1.1 RODZAJ, LICZBA ORAZ ŁĄCZNA WARTOŚĆ AKCJI 

Akcje Serii I będą akcjami imiennymi z uwagi na treść art. 95 ust. 4 Ustawy o Obrocie, zgodnie z którym 

akcje  domu  maklerskiego  mogą  być  wyłącznie  imienne,  chyba  że  są zdematerializowane. 

Dematerializacja Akcji Serii I i pozostałych serii akcji Emitenta nastąpi z chwilą ich rejestracji w KDPW, 

po wprowadzeniu do obrotu w ASO. Zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu akcje będą zamieniane na akcje na 

okaziciela każdorazowo z chwilą ich dematerializacji (w  rozumieniu  art.  5  ust.  1  Ustawy o Obrocie). 

Przedmiotem Oferty Publicznej jest 2.000.000 Akcji Serii I, co oznacza, że w rezultacie Oferty Publicznej 

może zostać objętych nie więcej niż 2.000.000 akcji. Minimalna liczba akcji nie jest określona.  

4.1.2 RODZAJE UPRZYWILEJOWANIA 

Akcje Serii I są akcjami zwykłymi. 

Wszystkie inne akcje Emitenta, to jest akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H są także akcjami zwykłymi. 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień odnośnie uprawnień osobistych poszczególnych 

Akcjonariuszy. 

4.1.3 OGRANICZENIA CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI 

4.1.3.1 STATUTOWE OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI  

Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta. 

4.1.3.2 UMOWNE OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI 

Emitent nie ma żadnych informacji odnośnie umów i innych oświadczeń woli, które skutkowałyby 

ograniczeniem zbywalności akcji Emitenta. 

4.1.3.3 OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI OKRESLONE W REGULAMINIE ASO 

Zgodnie z § 3 ust. 1a pkt 1 Regulaminu ASO w przypadku gdy różnica pomiędzy cenami emisyjnymi 

akcji spółki ubiegającej się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do ASO przekracza 

50% niższej z tych cen, a pomiędzy dniami ustalenia tych cen nie minęło więcej niż 9 miesięcy - akcje 

uprzywilejowane cenowo nie mogą zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w ciągu 

12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji. Ograniczenie to - na mocy 

§ 3 ust. 1b - nie dotyczy akcji w przypadku gdy w stosunku do tych akcji nie zostało wyłączone lub 

ograniczone prawo poboru. 

Powyższy przepis dotyczy akcji serii H Emitenta w liczbie 2.000.000, których cena emisyjna 1,00 zł 

została ustalona w dniu 26 sierpnia 2020 roku, czyli przed upływem 9 miesięcy od dnia 14 stycznia 

2020 roku, w którym ustalono cenę emisyjną akcji serii F, wynosząca 2,14 zł. W związku z tym Spółka 

będzie mogła ubiegać się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w ASO z dniem nie wcześniejszym 

niż 27 sierpnia 2021 roku. 

Przepis nie dotyczy akcji serii G - których cenę emisyjną, wynosząca także 1,00 zł ustalono 9 lipca 

2020 roku, a więc również przed upływem 9 miesięcy od daty określenia ceny emisyjnej akcji serii F - 

ponieważ w ofercie akcji serii G nie wyłączono prawa poboru. 
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4.1.3.4 OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OBROCIE 

Zgodnie z art.106 ust. 1 Ustawy o Obrocie każdy podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, 

nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji domu maklerskiego w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo 

przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% ogólnej liczby głosów na WZ lub udziału w 

kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo zawiadomić KNF o zamiarze ich nabycia albo 

objęcia.  

Obowiązek zawiadomienia KNF dotyczy - na mocy art.106 ust. 4 - także zastawnika i użytkownika akcji 

(jeżeli są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji) oraz podmiotu, który uzyskał prawo głosu 

na WZ na poziomach określonych w ust.1 w wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub 

praw z akcji, w szczególności w wyniku zmiany statutu lub w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania 

lub ograniczenia akcji co do prawa głosu, a także nabycia akcji lub praw z akcji domu maklerskiego  w 

liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w ust.1 w ogólnej liczbie 

głosów na WZ lub udziału w kapitale zakładowym w wyniku dziedziczenia. 

KNF jest uprawniona do zgłoszenia sprzeciwy odnośnie zamiaru nabycia akcji przez podmiot składający 

zawiadomienie. Informację o terminie na zgłoszenie sprzeciwu przedstawia KNF - zgodnie z art. 106g 

ust.4 - w treści potwierdzenia otrzymania zawiadomienia (i wszystkich wymaganych informacji i 

dokumentów). Przebieg i zasady postępowania administracyjnego prowadzonego w tej sprawie 

określone są szczegółowo w art. 106a - 106o. 

4.1.3.5 OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OFERCIE 

Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na 

podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych 

przyczyn, określone obowiązki, odnoszące się do tych czynności i zdarzeń. 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, każdy: 

• kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej, albo 

• kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%,  33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

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

15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni 

roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 

zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynika-jącej z 

nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w 

alternatywnym systemie obrotu - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa 

powyżej, powstaje również w przypadku: 

• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów, 

• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% 

ogólnej liczby głosów. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie powstaje w przypadku, gdy po 

rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub 

w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 

publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby 

głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.  

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o: 

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;  
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2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 

spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o 

liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;  

5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie; 

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których 

nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których 

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w 

art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie 

pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie 

lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;  

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których 

w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b 

ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie 

wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;  

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w 

ogólnej liczbie głosów.  

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. 

Zgodnie z art. 69a ustawy o Ofercie obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia 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. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również 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. 

Zgodnie z 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:  

1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do 

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

2) 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 przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 1 powyżej, liczba głosów posiadanych 

w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub 

zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. W przypadku instrumentów finansowych, 

o których mowa w pkt 2 powyżej, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba 

głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada 

iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą 

się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość 

współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z 

dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących 

pakietów akcji (Dz.Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2).  
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Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję 

długą w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 

2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego 

(Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.).  

Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, powstają również w przypadku wykonania 

uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z ust. 

1, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga 

lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o Ofercie.  

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie obowiązku zawiadomienia KNF 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. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, 

do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 

umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku 

o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki określone powyżej spoczywają, odpowiednio, również na: 

• podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w 

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

spółki publicznej; 

• funduszu inwestycyjnym - także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

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

łącznie przez: 

- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

- inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot podmiocie, w przypadku którego 

osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 

przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

• 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, 

- inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 

• na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

- przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z 

wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 

2 pkt 2 Ustawy o Obrocie, 

- w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o 

Obrocie oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład 

zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może 

w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

- przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 
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• pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 

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

wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

• łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 

przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

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

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

• na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, 

posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie 

danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

• na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku 

papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie 

głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa powyżej, a także 

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

W przypadku zawarcia pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki 

publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec 

spółki obowiązki, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, 

wskazaną przez strony porozumienia. 

Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na 

walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki domniemywa się w przypadku 

posiadania akcji spółki publicznej przez: 

• małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, 

jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

• osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

• jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków: 

• po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego pod-mioty 

zależne; 

• po stronie podmiotu pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji 

spółki publicznej, a akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu 

głosowania, wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

• wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 

ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa; 

• po stronie pełnomocnika niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, wlicza 

się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach 

papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie. 

4.1.3.6 OGRANICZENIA W OBROCIE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MAR  

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacją poufną jest - informacja określona w sposób 

precyzyjny, która nie została podana do wiadomości publicznej, dotycząca bezpośrednio lub pośrednio 

jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a 

które w przypadku podania ich do publicznej wiadomości miałby prawdopodobny znaczący wpływ na 

ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. 

Przedmiotowa informacja uznaje się za określoną w sposób precyzyjny, jeżeli, wskazuje ona na zbiór 

okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało 

miejsce lub można zasadnie oczekiwać że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w 

wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do 
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prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych 

lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym 

lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnianiach do emisji. W związku z tym, w 

przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych 

okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określoną w sposób precyzyjny można uznać 

te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane 

z zaistnieniem lub spowolnieniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.  

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR, bezprawne ujawnienie informacji poufnej ma miejsce wówczas, 

gdy osoba znajdująca się w posiadaniu informacji poufnej ujawnia tę informację innej osobie z wyjątkiem 

przypadków gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach 

zatrudnienia, zawodu lub obowiązków.  

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:  

• wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;  

• rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych;  

• bezprawnego ujawniania informacji poufnych. 

Wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, 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 pośredni, instrumenty finansowe, których informacja dotyczy.  

Wykorzystanie informacji poufnej może również polegać na anulowaniu lub zmianie 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.  

Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby 

do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu 

informacji poufnych oraz: 

• udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 

finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub  

• udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła 

zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę 

do takiego anulowania lub zmiany.  

Art. 14 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji 

poufnej z racji:  

• bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika 

rynku uprawnień do emisji; 

• posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji; 

• posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub 

• zaangażowania w działalność przestępczą. 

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi 

związane są obowiązane do powiadomienia Emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na 

własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów 

pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi. Termin na powiadomienia o 

przedmiotowych transakcjach wynosi 3 dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek powiadomienia 

Emitenta oraz KNF powstaje, gdy łączna kwota transakcji dokonana przez daną osobę w danym roku 

kalendarzowym osiągnie próg 5.000 euro.  

Przez osoby pełniące obowiązki zarządcze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia MAR rozumie 

się osobę związaną z Emitentem, która jest:  

• jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub  
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• pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w punkcie powyżej, przy 

czym ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego 

podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy 

rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu. 

Przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 26 

Rozporządzenia MAR rozumie się osoby, które:  

• małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem;  

• dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;  

• członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym 

przez okres co najmniej roku; lub  

• osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni 

osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba 

taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści. 

Powiadomienie ww. osób obejmuje następujące transakcje:  

• nabycia lub zbycia instrumentów finansowych Emitenta lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do 

instrumentów pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi;  

• zastawienia lub pożyczenie lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych 

bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi; 

• zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub 

wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej funkcję zarządcze lub osoby 

blisko związane z taka włączając w to transakcję zawierane w ramach uznania; 

• dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/138/WE w przypadku, gdy:  

o ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką 

osobą;  

o ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający;  

o ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących 

konkretnych instrumentów w ramach polisy ubezpieczeniowej na życie lub wykonywania 

transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach przedmiotowej polisy na życie.  

Dodatkowo w Rozporządzeniu nr 2016/522 w art. 10 został doprecyzowany katalog transakcji objętych 

obowiązkiem wynikającym z art. 19 Rozporządzenia MAR:  

•  nabycie, zbycie, krótką sprzedaż, subskrypcje lub wymianę; 

•  przyjęcie lub realizacja opcji na akcje, w tym opcji na akcje przyznanej osobie pełniącej obowiązki 

zarządcze lub pracownikom w ramach ich pakietu wynagrodzeń, oraz zbycie akcji pochodzących 

z realizacji opcji na akcje; 

• zawarcie umowy swapu akcyjnego lub realizacja swapu akcyjnego; 

• transakcje na instrumentach pochodnych lub z nimi związanych, w tym transakcje rozliczane w 

środkach pieniężnych; 

• zawarcie kontraktu różnic kursowych obejmującego instrument finansowy przedmiotowego 

emitenta lub uprawnienia do emisji lub oparte na nich produkty sprzedawane na aukcji; 

• nabycie, zbycie lub wykonanie praw, w tym opcji sprzedaży i kupna, a także warrantów; 

• subskrypcje podwyższenia kapitału lub emisja instrumentów dłużnych; 

• transakcje obejmujące instrumenty pochodne i instrumenty finansowe powiązane z instrumentem 

dłużnym przedmiotowego emitenta, w tym swapy ryzyka kredytowego; 

• transakcje warunkowe uzależnione od spełnienia określonych warunków i faktyczne wykonanie 

takich transakcji; 
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• automatyczną lub nieautomatyczną konwersję instrumentu finansowego na inny instrument 

finansowy, w tym zamianę obligacji zamiennych na akcje; 

• dokonane lub otrzymane darowizny, w tym darowizny pieniężne oraz otrzymany spadek; 

• transakcje, których przedmiotem są indeksowane produkty, koszyki i instrumenty pochodne w 

zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014; 

• transakcje, których przedmiotem są akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w 

tym alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), o których mowa w art. 1 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/61/UE (1), w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia 

(UE) nr 596/2014; 

•  transakcje dokonane przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w który 

osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą zainwestowała, w 

zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014; 

• transakcje dokonane przez osobę trzecią na podstawie uprawnienia do indywidualnego 

zarządzania portfelem lub składnikiem aktywów, w imieniu lub na korzyść osoby pełniącej 

obowiązki zarządcze, lub osoby blisko związanej z taką osobą; 

• zaciąganie lub udzielanie pożyczek w postaci papierów wartościowych lub instrumentów dłużnych 

emitenta lub powiązanych z nimi instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych. 

Zgodnie z art 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR okres zamknięty w przypadku raportów okresowych 

wynosi 30 dni kalendarzowych liczonych przed przekazaniem do publicznej wiadomości raportu 

okresowego.  

Emitent zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR może zezwolić osobie pełniącej u niego 

obowiązki zarządcze na dokonanie transakcji na własny rachunek lub rachunek osoby trzeciej w trakcie 

trwania okresu zamkniętego:  

•  na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności takich jak 

poważne trudności finansowe, wymagające natychmiastowej sprzedaży akcji;  

• z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów 

oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji lub też transakcji, w których korzyść 

związana z danym papierem wartościowym nie ulegnie zmianie lub cech transakcji z nimi 

związanych.  

Jednocześnie w art. 7 - 9 Rozporządzenia nr 2016/522 zostały doprecyzowane przesłanki udzielenia 

przez Emitenta zgody na zwolnienie osoby pełniącej u niego obowiązki zarządcze z okresu 

zamkniętego.  

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia nr 2016/522 osoba pełniąca obowiązki zarządcze ma prawo prowadzić 

obrót w okresie zamkniętym, o ile:  

• zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR;  

• jest wstanie wykazać, że nie mogła dokonać określonej transakcji w innym momencie niż w okresie 

zamkniętym. 

Podejmując decyzję o udzieleniu zgody na przeprowadzenie natychmiastowej sprzedaży swoich akcji 

w okresie zamkniętym, Emitent dokonuje indywidualnej oceny każdego wniosku pisemnego, o którym 

mowa w art. 7 ust. 2 Rozporządzenia nr 2016/522, złożonego przez osobę pełniącą obowiązki 

zarządcze. Emitent ma prawo do udzielenia zgody na natychmiastową sprzedaż akcji jedynie w 

przypadku, gdy okoliczności takich transakcji można uznać za wyjątkowe. Okoliczności, uważa się za 

wyjątkowe, gdy są niezwykle pilne, nieprzewidziane i istotne oraz jeżeli ich przyczyna ma charakter 

zewnętrzny wobec osoby pełniącej obowiązki zarządcze, a osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie ma 

nad nimi żadnej kontroli. Emitent oprócz innych wskaźników uwzględni, czy i w jakim stopniu osoba 

pełniąca obowiązki zarządcze: 

• w momencie składania wniosku musi wypełnić zobowiązanie finansowe lub zaspokoić roszczenie 

finansowe możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej; 
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• musi wypełnić zobowiązanie wynikające z sytuacji lub znajduje się w sytuacji, która zaistniała przed 

rozpoczęciem okresu zamkniętego i w której wymaga się płatności danej kwoty na rzecz osoby 

trzeciej, w tym zobowiązania podatkowe, a nie może wypełnić zobowiązania finansowego lub 

zaspokoić roszczenia finansowego za pomocą środków innych niż natychmiastowa sprzedaż akcji. 

Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia nr 2016/522 Emitent ma prawo udzielić zgody osobie pełniącej u niego 

obowiązki zarządcze na obrót na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej w okresie zamkniętym 

między innymi, ale nie wyłącznie, w okolicznościach, w których ta osoba pełniąca obowiązki zarządcze: 

• otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli 

spełnione zostaną następujące warunki: 

o Emitent wcześniej zatwierdził program akcji pracowniczych i jego warunki zgodnie z prawem 

krajowym, a w warunkach programu akcji pracowniczych określono moment udzielenia lub 

przyznania instrumentów finansowych oraz ich kwotę, lub podstawę wyliczenia takiej kwoty oraz 

pod warunkiem, że nie ma żadnych możliwości podejmowania decyzji w ramach swobody 

uznania; 

o osobie pełniącej obowiązki zarządcze nie przysługuje żadna swoboda uznania w zakresie 

przyjmowania udzielonych lub przyznanych instrumentów finansowych; 

• otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, który 

ma miejsce w okresie zamkniętym, jeżeli zastosowano wcześniej zaplanowane i zorganizowane 

podejście w odniesieniu do warunków, okresowości, momentu udzielenia, grupy osób 

uprawnionych, którym przyznano instrumenty finansowe, i wartości instrumentów finansowych, 

które mają zostać udzielone; udzielenie lub przyznanie instrumentów finansowych odbywa się 

zgodnie z określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja poufna nie może 

mieć wpływu na udzielenie ani na przyznanie instrumentów finansowych; 

• korzysta z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych przydzielonych jej w ramach 

programu akcji pracowniczych, w przypadku gdy termin ważności takich praw opcji, warrantów lub 

obligacji zamiennych przypada na okres zamknięty, a także dokonuje sprzedaży akcji nabytych w 

wyniku skorzystania z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych, jeżeli spełnione 

zostaną wszystkie z następujących warunków:  

o osoba pełniąca obowiązki zarządcze powiadamia emitenta o swojej decyzji o skorzystaniu z praw 

opcji, warrantów lub zamianie obligacji zamiennych co najmniej cztery miesiące przed upływem 

terminu ważności; 

o decyzja osoby pełniącej obowiązki zarządcze jest nieodwracalna; 

o osoba pełniąca obowiązki zarządcze otrzymała zezwolenie od Emitenta przed otrzymaniem 

dochodu; 

• uzyskuje instrumenty finansowe Emitenta w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli 

spełnione zostaną następujące warunki: 

o osoba pełniąca obowiązki zarządcze przystąpiła do programu przed okresem zamkniętym z 

wyjątkiem sytuacji, w których nie może przystąpić do programu w innym momencie ze względu 

na datę rozpoczęcia zatrudnienia; 

o osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie zmienia warunków swojego uczestnictwa w programie 

ani nie odwołuje swojego uczestnictwa w programie w okresie zamkniętym; 

o operacje zakupu zorganizowano w wyraźny sposób zgodnie z warunkami programu, a osoba 

pełniąca obowiązki zarządcze nie ma żadnego prawa ani prawnej możliwości ich zmiany w 

okresie zamkniętym, lub operacje zakupu zaplanowano w ramach programu w celu interwencji w 

określonym dniu, który przypada w okresie zamkniętym; 

• przenosi lub otrzymuje, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, pod warunkiem że 

instrumenty przenoszone są między dwoma rachunkami osoby pełniącej obowiązki zarządcze i że 

takie przeniesienie nie skutkuje zmianą ceny instrumentów finansowych; 

• nabywa kwalifikacje lub uprawnienia do akcji Emitenta, a ostatni dzień takiego nabycia na mocy 

umowy spółki lub wewnętrznych przepisów Emitenta przypada w okresie zamkniętym, pod 
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warunkiem że osoba pełniąca obowiązki zarządcze przedłoży Emitentowi dowód potwierdzający 

powody, dla których to nabycie nie miało miejsca w innym czasie, a Emitent uzna przedstawione 

wyjaśnienie za odpowiednie. 

4.1.3.7 OGRANICZENIA W OBROCIE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I 

KONSUMENTÓW 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 ust. 1 nakłada na każdego przedsiębiorcę 

obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

jeżeli: 

• łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub 

• łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w 

koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 

50.000.000 euro. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia, o którym 

mowa powyżej, dotyczy zamiaru: 

• połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

• przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w 

jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 

przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

• utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

• nabycia przez przedsiębiorcę mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar 

koncentracji: 

• jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

równowartości 10.000.000 euro; 

• jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych 

przedsiębiorców lub utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, nie przekroczył 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

• polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej 

grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców 

należących do tej grupy kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi 

ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył 

łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu 

ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na 

własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje lub udziały innych przedsiębiorców, pod 

warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 

o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 

udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 
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• następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 

przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, 

do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest 

nabywana; 

• przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez 

przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu 

bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak 

i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy 

bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Dodatkowo art. 16 ust. 2 tejże ustawy stanowi, iż przy 

badaniu wysokości obrotu przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, bierze się pod 

uwagę obrót zarówno tego przedsiębiorcy jak i jego przedsiębiorców zależnych oraz przedsiębiorców 

jest przejmowana kontrola i ich przedsiębiorców zależnych. 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji 

dokonują: 

1. wspólnie łączący się przedsiębiorcy, albo 

2. przedsiębiorca przejmujący kontrolę, albo 

3. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, albo 

4. przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. 

Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku gdy koncentracji 

dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, 

zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone w terminie miesiąca 

od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których 

zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie 

koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 

dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. 

Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia 

wydania zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu może, na 

wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć, w drodze postanowienia, ten 

termin o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której 

koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, 

karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym 

poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji 

bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć 

na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 

50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu 

zamiaru koncentracji, a także jeżeli nie udzielił żądanych informacji bądź udzielił informacji 

nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

może ponadto nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej 

równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji lub wyroków sądowych w 

sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę 

pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę 
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pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta 

umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, a także uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy. 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie 

koncentracji, gdy koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe 

w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając 

termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

• podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

• zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

• zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę; 

przy czym decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

W przypadku niewykonania decyzji w sprawie z zakresu koncentracji Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału 

spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-5501 Ksh. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności 

umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

4.1.3.8 OGRANICZENIA W OBROCIE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE 

KONCENTRACJI 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji 

zawartych w Rozporządzeniu w sprawie koncentracji. 

Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze 

unijnym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają 

określone progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej 

zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje unijne podlegają zgłoszeniu do 

Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

• zawarciu umowy, 

• ogłoszeniu publicznej oferty lub 

• przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji można 

również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania 

koncentracji o wymiarze unijnym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej 

koncentracji. 

Koncentracja przedsiębiorstw zyskuje wymiar unijny w następujących przypadkach: 

• gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 

więcej niż 5 miliardów euro, oraz 

• gdy łączny obrót przypadający na Unię Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 milionów euro, 

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie 

swoich łącznych obrotów, przypadających na Unię Europejską w tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw zyskuje wymiar unijny również w przypadku, gdy: 
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• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 

niż 2,5 miliarda euro; 

• w każdym z co najmniej trzech krajów Unii Europejskiej łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro; 

• w każdym z co najmniej trzech krajów Unii Europejskiej łączny obrót każdego z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 milionów euro, oraz 

• łączny obrót przypadający na Unię Europejską każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 

obrotów przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym kraju Unii Europejskiej. 

 

4.2 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 

W przypadku objęcia wszystkich Akcji Serii I Emitent pozyska kwotę 4.000.000 zł. Koszty emisji, oferty 

(wraz z kosztami marketingu) i wprowadzenia akcji do obrotu w ASO są szacowane na ok. 130.000 zł, 

w związku z czym wpływy z emisji pozostające do dyspozycji Emitenta wyniosą 3.870.000 zł. 

Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie potrzeb Emitenta związanych z dalszym 

rozwojem działalności, w szczególności z: 

- wdrożeniem platformy transakcyjnej umożliwiającej pełną obsługę zdalną klientów w zakresie 

oferty produktowej, 

- rozbudową systemów Domu Maklerskiego mającą na celu wsparcie sprzedaży i optymalizację 

procesów, 

- rozbudową infrastruktury wspierającej działania sprzedażowe Domu Maklerskiego. 

Jeśli efektem Oferty Publicznej będzie objęcie tylko części Akcji Serii I Emitent będzie podejmował 

decyzje o zmniejszeniu nakładów, biorąc pod uwagę optymalne wykorzystanie dostępnych środków i 

sytuację finansową Spółki.  

 

4.3 WSKAZANIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI AKCJI 

Podstawą emisji Akcji Serii I są przepisy Ksh - w szczególności art. 431-433.  

4.3.1 ORGAN LUB OSOBY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI AKCJI 

Organem uprawnionym do podjęcia uchwały w przedmiocie emisji Akcji Serii I jest Walne Zgromadzenie 

Emitenta. 

4.3.2 DATA I FORMA PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI AKCJI, Z PRZYTOCZENIEM JEJ 

TREŚCI 

Uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I podjęło 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 4 grudnia 2020 roku. Uchwała ta została 

zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta z dnia 19 stycznia 

2021 roku. 

Treść uchwały jest następująca: 
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„Uchwała nr 11 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

z dnia 04 grudnia 2020 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych Akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki 

(zmieniona Uchwałą nr Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

19 stycznia 2021 roku - tekst ujednolicony) 

§ 1. 

Na podstawie art. 431 § 1 i następnych Ksh oraz § 12 pkt 5 i 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.306.691,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta 

sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 

8.306.691,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden 

złotych 00/100), to jest o kwotę nie większą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (słownie: 

dwóch milionów) akcji zwykłych imiennych serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 

00/100) każda („Akcje serii I”).  

3. Wszystkie Akcje serii I zaoferowane zostaną w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 4a 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na podstawie 

dokumentu, o którym mowa w art. 37a tej ustawy.  

4. Akcje serii I zostaną objęte w całości za wkłady pieniężne.  

5. Akcje serii I będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie 

przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku.  

6. Upoważnia się Zarząd do:  

a) określenia ceny emisyjnej Akcji serii I,  

b) określenia zasad subskrypcji Akcji serii I, w tym zasad dokonywania przydziału akcji inwestorom, 

terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, trybu i terminów przyjmowania zapisów na Akcje serii 

I oraz warunków dokonywania wpłat tytułem ich opłacenia.  

7. Po zapoznaniu się przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z opinią Zarządu Spółki 

uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie ocenia przedstawioną opinię Zarządu.  

8. Działając w interesie Spółki wyłącza się w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom 

prawo poboru Akcji serii I.  

§ 2. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:  

1. akapit pierwszy w § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.306.691,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześć 

tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) i nie więcej niż 8.306.691,00 zł (słownie: 

osiem milionów trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) i dzieli się na 

nie mniej niż 6.306.691 (słownie: sześć milionów trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 

jeden) i nie więcej niż 8.306.691 (słownie: osiem milionów trzysta sześć tysięcy sześćset 

dziewięćdziesiąt jeden) akcji, w tym:”;  

2. w § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu końcową kropkę zastępuje się przecinkiem, a po nim dodaje się pkt 9, o 

następującej treści:  

„9) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych 

imiennych serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda.”.  

§ 3 
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Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Ksh, o 

wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.  

§ 4 

Na podstawie art. 430 § 5 Ksh upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o 

którym mowa w § 3 powyżej.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

4.4 OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE 

Zgodnie z postanowieniem uchwał o emisji Akcji Serii I akcje uczestniczą w dywidendzie za rok 2021, 

czyli od 1 stycznia roku 2021. 

4.5 WSKAZANIE PRAW Z AKCJI I ZASAD ICH REALIZACJI 

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa majątkowe i korporacyjne: 

4.5.1 PRAWO DO DYWIDENDY 

Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, czyli do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez ZWZ do wypłaty 

akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Prawo do dywidendy za dany rok 

obrotowy powstaje w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym także dniem dywidendy), określonym 

w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Uchwała ZWZ określa także dzień 

wypłaty dywidendy.  

Żadna z akcji Emitenta nie jest uprzywilejowana co do dywidendy. 

4.5.2 PRAWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU I PRAWO GŁOSU 

Na podstawie art. 412 Ksh każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.  

Zgodnie z art. 4121 Ksh pełnomocnictwo powinno być, co do zasady udzielone na piśmie pod rygorem 

nieważności, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej 

i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka publiczna 

jest obowiązana wskazać akcjonariuszom, co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. 

Art. 4122 Ksh określa, że w ogólności członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami 

na walnym zgromadzeniu, ale zawiera też przepis szczególny stwierdzający, że ograniczenie to nie 

dotyczy spółki publicznej. Stanowi także, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub 

członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może 

upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Dodatkowo taki pełnomocnik ma 

obowiązek ujawnić akcjonariuszowi-mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość 

wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a poza tym ten 

szczególny pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez 

akcjonariusza-mocodawcę. 

Zgodnie z art. 4061 Ksh prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko 

osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień 

rejestracji uczestnictwa w WZ). Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ jest jednolity dla uprawnionych z 

akcji na okaziciela i akcji imiennych. 
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Na podstawie Art. 4062 Ksh uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 

przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi 

akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ. 

Art. 4063 Ksh stanowi, że akcjonariusz spółki publicznej posiadający zdematerializowane akcje zapisane 

na rachunku papierów wartościowych zamierzający uczestniczyć w WZ zwraca się do podmiotu 

prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o 

prawie uczestnictwa w WZ. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w 

treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego 

rachunku papierów wartościowych. Żądanie takie można zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o 

zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ. 

Wykaz uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w WZ spółki 

publicznej sporządza KDPW i przekazuje spółce nie później niż na tydzień przed datą WZ. 

Wszystkie akcje Emitenta, są akcjami zwykłymi - żadna z nich nie jest uprzywilejowana co do głosu.  

Przepis art. 413 Ksh, zgodnie z którym akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, 

ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności 

wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec 

spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką nie ma zastosowania do spółki publicznej w zakresie 

wykonywania głosu, jako pełnomocnik przez akcjonariusza w sprawach dotyczących jego osoby. 

Akcjonariusz będący pełnomocnikiem ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi-mocodawcy okoliczności 

wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego 

pełnomocnictwa jest wyłączone, a dodatkowo akcjonariusz-pełnomocnik ma obowiązek głosować 

zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę. 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane 

na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki 

papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh). 

W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta akcjonariusz ma prawo do: 

- żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, nawet, gdy statut przewiduje inny sposób 

powołania Rady Nadzorczej (art. 385 § 3 Ksh) - na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących, co 

najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany 

przez najbliższe WZ w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 

- żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego 

wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni 

przed ZWZ (art. 395 § 4 Ksh); 

- zwołania NWZ i wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia. Prawo przysługuje 

akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę 

ogółu głosów w spółce (art. 399 § 3 Ksh);  

-  żądania zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Prawo to 

przysługuje akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 Ksh) 

- jeżeli zaś w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie 

zwołane WZ, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania WZ akcjonariuszy występujących z tym 

żądaniem; 

-  żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Prawo to przysługuje 

akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 401 § 1 Ksh). Żądanie 

w przypadku spółki publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed 

wyznaczonym terminem WZ; 

- zgłaszania (przez akcjonariuszy spółek publicznych, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału 

zakładowego) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub 

spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka ma obowiązek niezwłocznego 

ogłaszania takich projektów uchwał na swej stronie internetowej (art. 401 § 4 Ksh); 

- zgłaszania przez każdego akcjonariusza podczas WZ projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 Ksh); 
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-  przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz żądania odpisu listy za 

zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Ksh); 

-  żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego 

tygodnia przed WZ (art. 407 § 2 Ksh); 

-  żądania tajnego głosowania (art. 420 § 2 Ksh); 

-  przeglądania księgi protokołów WZ i żądania wydania odpisów uchwał (art. 421 § 3 Ksh); 

- zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku, jeśli podjęta uchwała jest sprzeczna ze 

Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 

akcjonariusza. Uchwała taka może być na mocy art. 422 Ksh zaskarżona w drodze wytoczonego 

przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie 

uchwały walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a 

po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie 

niedopuszczonemu do udziału w WZ oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na WZ - jedynie w 

przypadku wadliwego zwołania WZ lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem 

obrad; 

- wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ sprzecznej z 

ustawą, na podstawie art. 425 §1 Ksh. Zgodnie z § 3 tego artykułu powództwo o stwierdzenie 

nieważności uchwały WZ spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia 

jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały, przy czym (na mocy 

§ 4) upływ terminów określonych w § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności 

uchwały; 

-  prawo do udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad 

WZ (art. 428 § 1-3 Ksh). Zarząd jest zobowiązany udzielić akcjonariuszowi żądanych informacji, 

jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien jednak 

odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z 

nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 

technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa albo w przypadku, gdy udzielenie 

informacji mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, 

cywilnoprawnej lub administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji 

na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia zakończenia WZ; 

- prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji 

w przypadku, gdy odmówiono mu ujawnienia żądanej informacji podczas obrad WZ (art. 429 Ksh). 

4.5.3 PRAWO POBORU W OFERTACH SUBSKRYPCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

TEJ SAMEJ KLASY 

Zgodnie z Ksh akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku 

do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 

Ksh akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą 

uchwały WZ podjętej większością, co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności 

uzyskania większości, co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału 

zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 

(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im 

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

akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, 

nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji 

może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd przedstawia WZ pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz 

proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 
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4.5.4 PRAWO DO UDZIAŁU W NADWYŻKACH W PRZYPADKU LIKWIDACJI 

Zgodnie z art. 474 Ksh akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Majątek ten dzieli się między 

akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.  

Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

4.6 OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY 

DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI  

W okresie najbliższych lat obrotowych zysk netto będzie systematycznie przeznaczany na pokrycie strat 

z poprzednich okresów - zgodnie z uchwałami podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia 

Emitenta.  

W opinii Zarządu Emitent potrzebuje i będzie potrzebował środków na rozwój działalności zatem Zarząd 

będzie wnioskował o pozostawienie wypracowanego zysku netto w Spółce. Należy jednak pamiętać, ze 

decyzja o podziale zysku netto leży w wyłącznych kompetencjach ZWZ. 

4.7 INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z 

POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI 

DOKUMENTEM OFERTOWYM, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU 

4.7.1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY UZYSKIWANYCH PRZEZ 

OSOBY FIZYCZNE 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa 

się według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Ustawa pdof): 

1)  podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

2)  przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach 

określonych w art. 27 Ustawy pdof, 

3)  podatek z tytułu dywidendy wynosi 19%, 

4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, czyli podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terytorium Polski (nierezydenci), uzyskujące w 

Polsce dochody (przychody) z dywidend od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Polski, podlegają analogicznym zasadom opodatkowania jak podmioty posiadające w Polsce siedzibę 

lub zarządu, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. 

4.7.2 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY UZYSKIWANYCH PRZEZ 

OSOBY PRAWNE 

Na postawie art. 22 ust. 1 Ustawy pdop podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend od 

osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski ustala się w wysokości 19% 

uzyskanego przychodu. 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy pdop zwolnione od podatku dochodowego są dochody (przychody) z 

dywidend od spółek akcyjnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1)  wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, 

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 Polsce lub w innym państwie 
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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% 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. 

Art. 26 ust. 1f Ustawy pdop stanowi, że zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod 

warunkiem dostarczenia przez podatnika pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych 

należności spełnione zostały warunki określone w art. 22 ust. 4 pkt 4. 

Płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z dywidend jest spółka wypłacająca dywidendę. 

Osoby prawne nie posiadające siedziby lub zarządu na terytorium Polski, uzyskujące w Polsce dochody 

(przychody) z dywidend od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają 

analogicznym zasadom opodatkowania jak podmioty posiadające w Polsce siedzibę lub zarządu, o ile 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. 

4.7.3 OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZE ZBYCIA AKCJI 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze zbycia akcji. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik 

(nie jest to podatek potrącany u źródła).  

Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy pdof, dochody uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 19% od 

uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy pdof, jest różnica między 

sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi przez 

ustawę kosztami uzyskania przychodów.  

Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji uzyskane w roku podatkowym podatnik jest 

obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy pdof i na 

tej podstawie obliczyć należy podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy pdof).  

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze 

postanowienia właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b 

ust. 3 Ustawy pdof zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu 

opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem posiadania przez podatnika 

certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. 

Powyższe informacje nie dotyczą przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz 

realizacja praw z nich wynikających następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

4.7.4 OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB PRAWNYCH ZE ZBYCIA AKCJI 

Zgodnie z Ustawą pdop przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji stanowiący 

różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik 

(nie jest to podatek potrącany u źródła). Dochód uzyskany ze zbycia akcji łączy się z pozostałymi 

dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

4.7.5 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC) 

Sprzedaż papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych 

na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku, 

określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b wynosi 1% od wartości transakcji.  

W myśl art. 9 pkt 9 sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

- firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

- dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

- dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 
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- dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

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

stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Dodatkowo, na podstawie art. 2 pkt 4, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie 

podlegają czynności prawne, jeżeli przynamniej jedna ze stron z tytułu dokonywania tej czynności na 

podstawie odrębnych przepisów jest: 

-  opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub 

-  zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji w 

spółkach handlowych. 

 

4.8 OKREŚLENIE ZASAD DYSTRYBUCJI OFEROWANYCH AKCJI 

4.8.1 OSOBY, DO KTÓRYCH KIEROWANA JEST OFERTA 

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

posiadających osobowości prawnej - bez żadnych włączeń.  

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, 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 obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, osoby zdefiniowane jako 

„US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie ustawy o papierach 

wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w 

imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Akcji. 

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

propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w 

jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi 

regulacjami. 

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

w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

4.8.2 TERMINY OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA OFERTY PUBLICZNEJ 

Otwarcie Oferty Publicznej następuje z chwilą udostępnienia do publicznej wiadomości Dokumentu 

Ofertowego, w dniu 9 lutego 2021 roku. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą 

wykonywane we wskazanych poniżej terminach: 

CZYNNOŚĆ     TERMIN 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Serii I  9 lutego - 25 lutego 2021 r. 

Dzień Przydziału Akcji Serii I   26 lutego 2021 r. 

Zwrot nadpłaconych kwot   1 marca 2021 r. 

Daty: 
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- zakończenia przyjmowania Zapisów na Akcje Serii I, 

- Dnia Przydziału Akcji Serii I, 

- Zwrotu nadpłaconych kwot, 

 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 Dokumentu Ofertowego i termin ten nie może być dłuższy, niż 

trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty.  

Informacja o zmianie terminów przekazana zostanie w formie Komunikatu Aktualizującego bądź  

Suplementu do Dokumentu Ofertowego, podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został 

udostępniony niniejszy Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Emitenta www.pcdm.pl. 

4.8.3 ZASADY, MIEJSCA I TERMINY SKŁADANIA ZAPISÓW ORAZ TERMIN 

ZWIĄZANIA ZAPISEM 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego Emitent proponuje nabycie nie więcej, niż 2.000.000 

(dwóch milionów) Akcji Serii I Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 

2.000.000 (dwa miliony) zł. Cena Emisyjna jednej Akcji Serii I wynosi 2,00 (dwa 00/100) zł.  

Zapisy na Akcje Serii I przyjmowane będą po Cenie Emisyjnej. 

Jeden Inwestor może złożyć zapis opiewający na co najmniej 1.000 Akcji Serii I, ale nie więcej niż 

2.000.000 Akcji Serii I. Każdy Inwestor może złożyć więcej, niż jeden Formularz zapisu, przy czym 

łączna liczba akcji wskazana w tych Formularzach zapisu nie może być większa, niż 2.000.000.  

Formularz zapisu może zostać złożony jedynie przez osobę, która zawarła z Emitentem umowę 

świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i wykonywaniu zleceń nabycia 

instrumentów finansowych. 

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

-  Za pomocą Systemu Emitenta dostępnego na stronie https://portal.pcdm.pl/creator  

-  W Punktach Obsługi Klientów PCDM przy ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa lub w każdym 

Punkcie Obsługi Klientów spośród wymienionych w punkcie 7.6 Dokumentu Ofertowego, lub w 

innym miejscu uzgodnionym z PCDM. 

-  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 I. 

Wykaz wszystkich Punktów Obsługi Klientów przyjmujących Formularze zapisu na Akcje Serii I jest 

zawarty w punkcie 7.6 Dokumentu Ofertowego. 

W każdym z Punktów Obsługi Klientów przyjmujących Zapisy na Akcje Serii I można uzyskać informację 

o szczegółowych zasadach dokonywania zapisów i ich opłacania. 

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

ewentualnych kosztów wynikających ze złożenia zapisu droga korespondencyjną. 

Składając Formularz zapisu na Akcje Serii I 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 

http://www.pcdm.pl/
https://portal.pcdm.pl/creator
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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 (nie dotyczy to złożenia zapisu składanego 

drogą elektroniczną). Jej wzór umieszczony jest w punkcie 7.5 Dokumentu Ofertowego. 

Dopuszczalne jest złożenie Formularza zapisu przez właściwie umocowanego pełnomocnika Inwestora. 

Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oryginał 

pełnomocnictwa powinien zostać przekazany PCDM najpóźniej wraz z Formularzem zapisu. Składając 

zapis na Akcje Serii I 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 składany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na 

rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, są w rozumieniu niniejszego 

Dokumentu Ofertowego zapisami z odrębnymi Inwestorami. 

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć Formularz zapisu zbiorczo 

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

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

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

jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii I 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. 

Dla inwestorów nie posiadających rachunków papierów wartościowych Akcje Serii I zostaną zapisane 

w rejestrze sponsora emisji w rozumieniu Regulaminu KDPW. 

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 I.   

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Formularza zapisu 

ponosi składający Zapis na Akcje Serii I. 

4.8.4 ZASADY, MIEJSCA I TERMINY DOKONYWANIA WPŁAT ORAZ SKUTKÓW 

PRAWNYCH NIEDOKONANIA WPŁATY W OZNACZONYM TERMINIE LUB 

WNIESIENIA WPŁATY NIEPEŁNEJ 

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

bankowy PCDM nr 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514, nie później niż do ostatniego dnia 

Przyjmowania Zapisów na Akcje Serii I, określonego w pkt 4.8.2. 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 Prosper Capital Dom Maklerski S.A.”  
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Wpłata tytułem opłacenia Zapisu na Akcje Serii I powinna być dokonana przelewem, z rachunku 

bankowego prowadzonego na rzecz Inwestora. 

 Wpłaty mogą być przyjmowane nie później niż do końca ostatniego dnia Przyjmowania Zapisów. 

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

Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby Akcji Serii I, która możliwa jest do 

objęcia za wniesioną kwotę z zaokrągleniem w dół.  

Inwestorzy mogą opłacać Akcje Serii I dokonując wielokrotnych przelewów, których wartość będzie 

podlegała sumowaniu. 

Środki wniesione tytułem wpłaty na Akcje Serii I nie podlegają oprocentowaniu.  

 

4.8.5 INFORMACJA O UPRAWNIENIACH ZAPISUJĄCYCH SIĘ OSÓB DO UCHYLENIA 

SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH ZŁOŻONEGO ZAPISU, WRAZ Z WARUNKAMI, 

JAKIE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY TAKIE UCHYLENIE BYŁO SKUTECZNE 

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

zostanie udostępniony Suplement do Dokumentu Ofertowego dotyczący zdarzenia lub okoliczności 

zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii I, o których Emitent powziął wiadomość przed tym 

przydziałem, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od 

skutków prawnych złożonego zapisu, składając PCDM oświadczenie na piśmie, w terminie 2 (dwóch) 

dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu. Jeśli zajdzie taka potrzeba Emitent dokona 

odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii I w celu umożliwienia Inwestorom uchylenia się od 

skutków prawnych złożonego zapisu. 

4.8.6 TERMINY I SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYDZIAŁU AKCJI 

Przydział akcji zostanie dokonany w Dniu Przydziału Akcji Serii I, określonym w pkt 4.8.2. powyżej.  

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

Serii I. W przypadku, gdy liczba akcji, na którą opiewają wszystkie przyjęte Zapisy na Akcje będzie 

wyższa od 2.000.000 (dwa miliony) Emitent dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji Serii I 

przydzielanych na wszystkie Zapisy na Akcje. 

Informacja o dokonanym przydziale Akcji Serii I zostanie podana na stronie internetowej Emitenta 

www.pcdm.pl. 

Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału wyniesie nie więcej niż 

2.000.000 (dwa miliony), każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Akcje zostanie przydzielona taka 

liczba Akcji, na jaką złożył zapis. 

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

zapisu.  

4.8.7 ZASADY ORAZ TERMINY ROZLICZENIA WPŁAT I ZWROTU NADPŁACONYCH 

KWOT 

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii I będzie dokonane przez 

Emitenta w Dniu Przydziału Akcji Serii I, określonym w pkt 4.8.2. powyżej.  

Zwrotu nadpłaconych kwot PCDM dokona w dniu określonym w pkt 4.8.2. powyżej.  

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

związku z publikacją Suplementu do Dokumentu Ofertowego dokonane wpłaty zostaną zwrócone w 

terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych 

złożonego zapisu.  

http://www.pcdm.pl/


Dokument Ofertowy Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

 

45 
 

 

 

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.  

4.8.8 PRZYPADKI, W KTÓRYCH OFERTA MOŻE NIE DOJŚĆ DO SKUTKU LUB EMITENT 

MOŻE ODSTĄPIĆ OD JEJ PRZEPROWADZENIA 

Oferta Publiczna może nie dojść do skutku w przypadku, gdy nie zostanie złożony i opłacony żaden 

Zapis na Akcje Serii I. 

Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej w każdym czasie bez podawania 

przyczyny. 

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

jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

4.8.9 SPOSÓB I FORMA OGŁOSZENIA O DOJŚCIU LUB NIEDOJŚCIU OFERTY DO 

SKUTKU ORAZ SPOSOBU I TERMINU ZWROTU WPŁACONYCH KWOT 

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

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

W razie niedojścia Oferty do skutku dokonane wpłaty zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 

2 (dwóch) dni roboczych od daty ogłoszenia o niedojściu jej do skutku. 

4.8.10 SPOSÓB I FORMA OGŁOSZENIA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA 

OFERTY LUB JEJ ODWOŁANIU 

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

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

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

daty ogłoszenia o odwołaniu Oferty lub odstąpieniu od jej przeprowadzenia. 
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5 DANE O EMITENCIE 

5.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

nazwa (firma): Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna 

forma prawna: spółka akcyjna 

kraj siedziby: Polska 

siedziba i adres emitenta: Warszawa; ul. Waryńskiego 3A  00-645 Warszawa 

numery telekomunikacyjne:  tel.: 22 201 11 30, fax: 22 201 11 29 

adres głównej strony internetowej: www.pcdm.pl  

adres poczty elektronicznej:  biuro@pcdm.pl  

identyfikator klasyfikacji statystycznej:  REGON 016637802 

numer identyfikacji podatkowej: NIP 5252199110 

5.2 WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA, JEŻELI JEST OZNACZONY 

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony. 

5.3 WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ 

UTWORZONY EMITENT 

Emitent został utworzony na podstawie obowiązujących w chwili jego powołania przepisów prawa 

spółek, czyli Kodeksu handlowego (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 

1934 r., Dz.U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) oraz przepisów regulujących zasady obrotu 

instrumentami finansowymi, w tym tworzenie, licencjonowanie i funkcjonowanie domów maklerskich 

(ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. 1997 

Nr 118 poz. 754. wraz z przepisami wykonawczymi).  

Od roku 2001 funkcjonowanie Spółki w warstwie korporacyjnej regulują przepisy Ksh, a w obszarze 

prowadzonej działalności maklerskiej od roku 2005 obowiązują przepisy Ustawy o Obrocie wraz z 

przepisami wykonawczymi oraz przepisy prawa wspólnotowego.  

5.4 WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO 

WŁAŚCIWEGO REJESTRU, WRAZ Z PODANIEM DATY DOKONANIA TEGO 

WPISU, A W PRZYPADKU GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO 

UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA ZEZWOLENIA - PRZEDMIOT I NUMER 

ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ 

Emitent został zarejestrowany w dniu 18 września 2000 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

Sad Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w Rejestrze Handlowym pod poz. RHB 

61995. 

Wpisu Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 

23 listopada 2001 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX (obecnie XII) Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000065126. 

Powstanie Emitenta nie wymagało uzyskania zgody jakiegokolwiek organu, natomiast rozpoczęcie 

działalności maklerskiej wymagało uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Papierów 

Wartościowych i Giełd na prowadzenie działalności maklerskiej. 

http://www.pcdm.pl/
mailto:biuro@pcdm.pl
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5.5a INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA 

POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA 

TAKIEGO WYMOGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, 

LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ 

Działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności 

maklerskiej  

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej zostało udzielone Emitentowi decyzją Komisji 

Papierów Wartościowych i Giełd nr KPWiG-4021-10/2001 z dnia 22 maja 2001 roku. 

5.5 KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA 

Emitent został utworzony w formie spółki akcyjnej powołanej do życia aktem założycielskim z dnia 28 

sierpnia 2000 r. pod firmą ,,Deutsche Asset Management”. Po utrzymaniu zezwolenia na prowadzenie 

działalności maklerskiej w 2001 r. podjęta została działalność operacyjna skupiająca się na 

licencjonowanym doradztwie inwestycyjnym oraz zarządzaniu cudzym pakietem papierów 

wartościowych na zlecenie. Działalność ta była kontynuowana przez kilka następnych lat. W związku z 

uzyskaniem w 2005 r. przez DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, czyli podmiotu 

należącego do tej samej grupy kapitałowej co Spółka (tj. Deutsche Bank), zezwolenia Komisji Papierów 

Wartościowych i Giełd na prowadzenie działalności w tym samym zakresie, właściciel podjął decyzję o 

zaprzestaniu działalności operacyjnej przez Spółkę, przy jednoczesnym jej zbyciu jako 

licencjonowanego przedsiębiorstwa maklerskiego. Z końcem 2005 r. Spółkę nabyła Capital Partners 

S.A. - spółka notowana na GPW prowadząca działalność inwestycyjną i doradczą. Nowy właściciel 

dokonał zmiany firmy Spółki na Dom Maklerski Capital Partners S.A. 

W latach 2006-2018 Spółka funkcjonowała w ramach grupy kapitałowej Capital Partners S.A., 

a zasadniczym obszarem jej działalności było oferowanie instrumentów finansowych na rynku 

publicznym i niepublicznym, zawieranie transakcji w obrocie instrumentami rynku niepublicznego, 

świadczenie usług doradczych oraz przechowywania i ewidencjonowania instrumentów finansowych. 

W tym okresie przeprowadzono kilkadziesiąt ofert publicznych (w tym 21 na podstawie prospektów 

emisyjnych), ponad 100 ofert niepublicznych, 11 spółek wprowadzono na Giełdę, a 12 na rynek 

NewConnect. 

Począwszy od lipca roku 2018, czyli od chwili zbycia wszystkich akcji Emitenta przez Capital Partners 

S.A. Spółka (od września 2018 pod aktualną firmą) zaczęła budować sieć dystrybucji instrumentów 

finansowych, także w oparciu o Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI), których liczba na dzień otwarcia 

Oferty Publicznej wynosi 5. Równocześnie Emitent kontynuował działalność w zakresie oferowania 

papierów wartościowych, obsługi transakcji rynku niepublicznego oraz przechowywania papierów 

wartościowych, uruchamiając od lipca 2019 roku, po uzyskaniu uczestnictwa w KDPW, usługi agenta 

emisji. 

W roku 2020 rozpoczęto wdrożenie systemu Argos służącego do kompleksowej obsługi Domu 

Maklerskiego i AFI. W drugiej połowie 2020 roku uruchomiono narzędzia informatyczne i procedury do 

zdalnej obsługi klientów w formie wideokonferencji, co ma duże znaczenie w okresie pandemii i 

związanym z nią ograniczeniem kontaktów osobistych. W drugiej połowie 2020 roku rozpoczęto również 

prace nad rozszerzaniem oferty produktów dla klientów o jednostki uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych otwartych. 

5.6 OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH 

EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA 

Na dzień otwarcia Oferty Publicznej kapitał zakładowy Emitenta wynosi 6.306.691,00 zł i jest w pełni 

opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 6.306.691 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w 

tym: 

- 700.000 akcji serii A zwykłych imiennych; 
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- 77.777 akcji Serii B zwykłych imiennych; 

- 322.578 akcji serii C zwykłych imiennych; 

- 921.667 akcji serii D zwykłych imiennych; 

- 224.669 akcji serii E zwykłych imiennych; 

-       560.000 akcji serii F zwykłych imiennych; 

-  1.500.000 akcji serii G zwykłych imiennych; 

- 2.000.000 akcji serii H zwykłych imiennych.       

Zgodnie z art. 396 § 1 Ksh w Spółce na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego 

przelewa się co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 

jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

Zgodnie z bilansem Emitenta: 

- na dzień 31 grudnia 2020 roku, który na dzień otwarcia Oferty Publicznej nie był jeszcze 

przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, 

- na dzień 31 grudnia 2019 roku, który był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta  

na wartość kapitału własnego Spółki składają się następujące pozycje: 

 

[ tys. zł ] 31.12.2020 31.12.2019 

KAPITAŁ WŁASNY 2 721,9 1.103,4 

Kapitał zakładowy 6 306,7 2.246,7 

Kapitał zapasowy  4 129,4 3.496,2 

Wynik finansowy lat ubiegłych - 4.639,5 - 1.780,3 

Wynik finansowy bieżącego okresu - 3 095,8 - 2.859,2 

 

5.6a OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, CZY WEDŁUG NIEGO JEGO 

AKTYWA OBROTOWE WYSTARCZAJĄ DO POKRYCIA JEGO BIEŻĄCYCH 

POTRZEB, TO JEST POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA 

SPORZĄDZENIA DOKUMENTU OFERTOWEGO, CZY TEŻ NIE, A JEŚLI NIE - 

WSKAZANIE W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA ZAPEWNIĆ POTRZEBNE 

DODATKOWO AKTYWA OBROTOWE 

Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego jest wystarczający na pokrycie jego 

potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia otwarcia Oferty Publicznej. 

5.7 INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w pełnej wysokości. 
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5.8 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 LUB W WYNIKU REALIZACJI 

UPRAWNIEŃ PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH 

Na dzień otwarcia Oferty Publicznej nie istnieją żadne uprawnienia z obligacji zamiennych na akcje, 

obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji ani z warrantów subskrypcyjnych. 

Emitent planuje przyjęcie programu motywacyjnego dla członków Zarządu i pracowników Spółki, 

w ramach którego będą emitowanie i przyznawane osobom uprawnionym warranty subskrypcyjne 

uprawniające do objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego. 

Podjęcie uchwał w przedmiocie ustanowienia programu motywacyjnego („Program”), warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych przewiduje się w pierwszej 

połowie 2021 roku na WZ Emitenta. 

Założenia Programu przewidują: 

1. Liczba akcji do objęcia w okresie za lata 2021 i 2022 - do 5,0% akcji istniejących na dzień 

ustanowienia Programu. 

2. Do objęcia 50% akcji będą uprawnieni członkowie Zarządu, pozostałe 50% będzie przyznane 

pracownikom.  

3. Akcje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. 

4. Podstawą do przyznania warrantów subskrypcyjnych będą wyniki finansowe Emitenta za lata 2021 

i 2022. 

5.  Zaoferowanie każdej puli warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym nastąpi po otrzymaniu 

raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, którego pula 

dotyczy. 

7. Emitent przewiduje, że będzie wnioskował o wprowadzenie akcji do obrotu zorganizowanego nie 

wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od chwili objęcia wszystkich akcji oferowanych w ramach 

programu motywacyjnego. 

  

5.9 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 

MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień upoważniających Zarząd do dokonywania podwyższeń 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 
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5.10 WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB 

BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB 

WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE 

Żadne instrumenty finansowe Emitenta nie były notowane na rynkach instrumentów finansowych. 

W związku z instrumentami finansowymi Emitenta nie były wystawiane kwity depozytowe. 

5.11 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH 

EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE 

WSKAZANIEM JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEDNOSTEK 

NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ALE 

BĘDĄCYCH PODMIOTAMI ISTOTNYMI DLA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ 

PRZEZ EMITENTA I POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO LUB OSOBOWO Z 

EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW 

ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA LUB ZNACZĄCYMI 

AKCJONARIUSZAMI EMITENTA  

Emitent nie posiada żadnych jednostek zależnych. 

Emitent nie identyfikuje żadnych jednostek, które byłyby podmiotami istotnymi dla działalności 

prowadzonej przez Emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Emitentem albo z osobami 

wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta. 

Emitent nie posiada znaczących akcjonariuszy. 

5.11a WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I 

ORGANIZACYJNYCH POMIĘDZY: 

a) Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta 

Podstawą relacji pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających 

i nadzorczych są wyłącznie postanowienia o powołaniu tych osób w skład organów Emitenta i umowy o 

pracę. Umowa z Panem Piotrem Teleonem dodatkowo uwzględnia zmienny składnik wynagrodzenia, 

przyznawanego zgodnie z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń w postaci akcji Emitenta w liczbie 

określanej corocznie przez Radę Nadzorczą. Informacja o liczbie możliwych do przyznania akcji za dany 

rok przedstawiana członkowi Zarządu zawiera również listę celów, których realizacja ma wpływ na 

ostateczną liczbę przyznanych akcji. Maksymalna liczba akcji, jakie mogą być przyznane  Panu Piotrowi 

Teleon za rok 2020 wynosi 65.000.  

b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

Emitent nie posiada znaczących akcjonariuszy. 
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5.12 PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, 

TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I 

ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, 

TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH 

PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY 

OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA 

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI 

W zakresie działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności maklerskiej aktywność PCDM 

przejawia się obecnie głównie w następujących obszarach: 

1. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 

2. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie, 

3. oferowanie instrumentów finansowych, 

4. przechowywanie, rejestrowaniu i prowadzeniu ewidencji instrumentów finansowych, 

5. doradztwo związane z corporate finance. 

Spoza katalogu usług Maklerskich PCDM prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianego 

doradztwa gospodarczego, związanego z pozyskiwaniem finansowania i wprowadzaniem instrumentów 

finansowych do obrotu, w tym wykonywania czynności autoryzowanego doradcy w ASO.  

W ostatnich 3 latach zakres i rozmiar działalności był następujący: 

W 2018 roku PCDM przeprowadził, jako oferujący, dwie publiczne oferty akcji o łącznej wartości 7,8 mln 

zł, w tym jedną ofertę z prawem poboru oraz niepubliczne oferty papierów wartościowych (obligacji i 

certyfikatów inwestycyjnych) o łącznej wartości blisko 65 mln zł. PCDM pośredniczył w sprzedaży 

certyfikatów inwestycyjnych przez 13 towarzystw funduszy inwestycyjnych. W 2018 roku PCDM 

pośredniczył w 117 transakcjach na niepublicznym rynku wtórnym o łącznej wartości 255,2 mln zł. Na 

koniec 2018 roku PCDM prowadził ewidencje 39 serii obligacji dla 20 emitentów obligacji, zaś na koniec 

czerwca 2019 roku ewidencje 53 serii obligacji dla 26 emitentów. Na koniec 2018 w depozycie akcji 

prowadzonym przez PCDM znajdowało się 18 serii akcji wyemitowanych przez 7 emitentów. W roku 

2018 PCDM pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy dla jednej spółki z rynku NewConnect. 

W 2019 roku Spółka kontynuowała działalność w tym samym zakresie, poszerzając go o świadczenie 

usług agenta emisji. Powiększono zewnętrzną sieć sprzedaży, otrzymując łącznie 10 wpisów do rejestru 

AFI, z tym, że na koniec roku aktywnych było 5 agentów. W zakresie oferowania certyfikatów 

inwestycyjnych funduszy zamkniętych Spółka pośredniczyła w sprzedaży o łącznej wartości 44,6 mln 

zł, w ofertach prywatnych i publicznych siedmiu TFI. W 2019 roku przeprowadzono także cztery 

publiczne oferty obligacji oraz akcji o łącznej wartości blisko 16 mln zł, oraz niepubliczne oferty obligacji 

o łącznej wartości ponad 43 mln zł. Emitent pośredniczył w transakcjach na rynku niepublicznym o 

łącznej wartości ponad 20,5 mln zł. Funkcja Autoryzowanego Doradcy w ASO była wykonywana dla 

jednej spółki, przy czym umowa z nią została rozwiązana. Z kolei funkcję agenta emisji Dom Maklerski 

PCDM wykonywał dla 15 emisji papierów wartościowych. 

Rok 2020 charakteryzował się tym samym co w roku poprzednim zakresem działalności. PCDM 

przeprowadził 8 ofert obligacji i 7 ofert akcji - o łącznej wartości 35,8 mln zł. Oferowano certyfikaty 

inwestycyjne siedmiu TFI, a wartość certyfikatów objętych przez Klientów wyniosła 18,1 mln zł. 

Przeprowadzono 127 transakcji instrumentami rynku niepublicznego. Liczba emisji instrumentów 

finansowych, dla których Emitent świadczył usługi agenta emisji wyniosła w roku 2020 50. Zewnętrzna 

sieć sprzedaży liczyła 5 agentów. 

Rok 2020 to także czas przygotowań do wprowadzenia istotnych zmian w zakresie prowadzonej 

działalności, a przede wszystkim - w komunikacji z klientami i z AFI. Nowy Zarząd zintensyfikował 

działania prowadzące do uruchomienia kompleksowego systemu do obsługi Domu Maklerskiego, który 

na dzień otwarcia Oferty Publicznej został już uruchomiony. Wdrożono procedury zdalnej obsługi 



Dokument Ofertowy Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

 

52 
 

 

 

Klientów - kluczowe dla efektywnej działalności w okresie trwania epidemii. Zmieniono warunki 

współpracy z częścią kontrahentów, co poskutkowało obniżeniem kosztów funkcjonowania. 

Zamierzenia i plany dalszych zmian, które poskutkują zwiększeniem przychodów i poprawą wyniku 

finansowego przedstawiono w rozdziale 5.12a. 

Przychody z działalności podstawowej w 3 ostatnich latach obrotowych przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. Przychody osiągnięte przez PCDM  [ zł ] 2020 2019 2018 

A Przychody z podstawowej działalności 7 765 192,58 10 087 488,20 2 818 530,66 

I Przychody z działalności maklerskiej z tytułu: 7 207 170,58 9 683 488,20 2 521 879,05 

a) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumen-
tów finansowych, na rachunek dającego zlecenie 

399 596,28 
208 377,11 242 917,16 

b) zarządzanie portfelami 0,00 0,00 0,00 
c) doradztwa inwestycyjnego 0,00 0,00 0,00 
d) oferowania instrumentów finansowych 6 259 232,29 9 113 205,23 2 107 034,17 
e) prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywa-

nia lub rejestrowania instrumentów finansowych 
548 342,01 

361 905,86 171 524,47 

f) pozostałe  0,00 0,00 403,25 

II Przychody z pozostałej działalności podstawowej 558 022,00 404 000,00 296 651,61 

5.12a CHARAKTERYSTYKA STRATEGII ROZWOJU EMITENTA 

Obowiązująca aktualnie Strategia biznesowa PCDM, została przyjęta przez Radę Nadzorczą Emitenta 

20 stycznia 2021 roku. Emitent określił w strategii następujące kluczowe wartości: 

I. MISJA I WIZJA 

Misja: Aktywnie uczestniczymy w rozwoju polskiej gospodarki, dostarczając usługi i produkty 

inwestycyjne o najwyższej jakości. 

Wizja: Dążymy do osiągnięcia wiodącej pozycji na rynku domów maklerskich w Polsce poszerzając 

grono usatysfakcjonowanych Klientów i Partnerów Biznesowych. 

II. WARTOŚCI 

Bezpieczeństwo  - dbałość o ochronę interesów klientów i ostrożność działania celem rzetelnego 

wywiązywania się ze składanych zobowiązań i oczekiwań. 

Otwartość - analiza szerokiego wachlarza możliwości pozyskiwania i inwestowania kapitału 

celem wyboru takich, które spełnią postawione im wysokie oczekiwania. 

Profesjonalizm - wykorzystywanie wiedzy i wieloletniego doświadczenia zespołu oraz korzystanie 

z najlepszych praktyk na rynkach kapitałowych 

Rozwój - stałe poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie produktów inwestycyjnych oraz 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wspieranie pracowników w rozwoju 

zawodowym przekładające się na systematyczny rozwój świadczonych usług. 

III. NAJWAŻNIEJSZE CELE NA LATA 2021 - 2022 

- Wzrost wartości Spółki poprzez konsekwentną realizację Strategii oraz dostosowywanie się do 

trendów rynkowych. 

- Osiągnięcie pozycji wśród pierwszej trójki niezależnych domów maklerskich w Polsce pod 

względem emisji obligacji dla Klientów Detalicznych, emisji akcji na NewConnect oraz obsługi 

Klientów w roli Agenta Emisji w dłuższym horyzoncie czasowym. 

- Utrzymanie wysokiego poziomu obsługi Klientów oraz staranny dobór produktów inwestycyjnych 

w oparciu o wieloetapowy proces decyzyjny. 

- Osiągnięcie rentowności miesięcznej w IV kwartale 2021 roku. 

- Osiągnięcie zysku netto na poziomie powyżej 1 mln zł w 2022 roku. 
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- Utrzymanie współczynników kapitałowych powyżej 12%. 

IV. DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW STRATEGICZNYCH I FINANSOWYCH 

- Rozwój systemów w zakresie kompleksowej obsługi klienta w kanałach zdalnych. 

- Zwiększenie liczby  i wolumenów emitowanych obligacji. 

- Skierowanie oferty do Klientów Instytucjonalnych w zakresie ofert obligacji korporacyjnych. 

- Aktywne uczestnictwo w emisjach IPO/SPO. 

- Rozbudowa oferty produktowej o kolejne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 

- Uruchomienie usługi prowadzenia rachunków papierów wartościowych. 

- Rozbudowa sieci sprzedaży o własne Punkty Obsługi Klientów oraz Agentów Firm Inwestycyjnych. 

- Zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług dla emitentów (agent emisji, sponsor emisji, 

pośrednik rejestracyjny, agent płatniczy, rejestr akcjonariuszy). 

- Rozszerzenie licencji Domu Maklerskiego w zakresie analiz i rekomendacji oraz doradztwa 

inwestycyjnego dla Klientów PCDM. 

- Budowa rozpoznawalności marki na polskim rynku. 

Zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią środki pozyskane z emisji Akcji serii I zostaną przeznaczone 

na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta. Strategia 

Emitenta zakłada efektywne dostosowanie się do nowych globalnych trendów w branży usług 

maklerskich, których istotę stanowi funkcjonowanie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii 

teleinformatycznych. Ich zastosowanie umożliwia m.in. pełną elektroniczną (zdalną) obsługę klientów. 

Realizacja inwestycji w tym zakresie poprzez wdrożenie nowoczesnej platformy transakcyjnej 

umożliwiającej pełną obsługę zdalną Klientów powinna, zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta 

istotnie poprawić jego pozycję konkurencyjną na krajowym rynku usług maklerskich. 

Jednocześnie część pozyskanych z emisji środków Emitent zamierza przeznaczyć na rozbudowę 

systemów Domu Maklerskiego mającą na celu wsparcie sprzedaży i optymalizację procesów oraz 

rozbudowę infrastruktury wspierającej działania sprzedażowe Domu Maklerskiego. 

5.13 OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W 

TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM 

FINANSOWYM ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE OFERTOWYM 

W zakresie nakładów inwestycyjnych na środki trwałe Emitent nie poniósł w 2019 r. żadnych znaczących 

nakładów. Spółka inwestuje głównie w zespół specjalistów, co jednak jest ujmowane w postaci kosztów 

wynagrodzeń i usług obcych w zależności od formuły współpracy.  

W zakresie środków trwałych spółka nie dokonała żadnych znaczących inwestycji, gdyż siedziba Spółki 

jest finansowana w postaci najmu. 

5.14 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: 

UPADŁOŚCIOWYM, RESTRUKTURYZACYJNYM LUB LIKWIDACYJNYM 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte żadne postępowania 

upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne. 
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5.15 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: 

UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, 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, ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta 

5.16 INFORMACJA NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED 

ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB 

ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAMI W TOKU, ZA 

OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, 

KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO 

POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB 

MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO 

ZAMIESZCZENIE STOSOWNEJ INFORMACJI 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 

5.17 ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY AKCJI, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W 

SZCZEGÓLNOŚCI KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ 

I FINANSOWEJ 

Zgodnie z bilansem Emitenta: 

- na dzień 31 grudnia 2020 roku, który na dzień otwarcia Oferty Publicznej nie był jeszcze 

przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, 

- na dzień 31 grudnia 2019 roku, który był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta  

na wartość zobowiązań Spółki składają się następujące podstawowe pozycje: 

 

[ tys. zł ] 31.12.2020 31.12.2019 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 298,8 2 661,8 

Rezerwy na zobowiązania 100,6 58,4 

Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 198,2 2 603,4 

Rozliczenia międzyokresowe 628,0 396,2 

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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5.18 INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH 

MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES 

OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB SKONSOLIDOWANYM 

SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE 

OFERTOWYM 

W roku obrotowym 2019 nie nastąpiły żadne nietypowe zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na wyniki 

z działalności gospodarczej Emitenta 

5.19 WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, 

MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ INNYCH INFORMACJI 

ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2019 

Po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w Rozdziale 6, czyli po 31 grudnia 2019 roku 

pod względem sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta miały miejsce wydarzenia 

związane z podniesieniem jego kapitału zakładowego. W wyniku przeprowadzenia dwóch emisji akcji 

serii G i H o łącznej wartości 3,5 mln złotych kapitał zakładowy Emitenta wzrósł do kwoty 6.306.691,00 

złotych, a kapitały własne (na dzień 31 grudnia 2020 r.) - do kwoty 2.721.942,63 zł. 

5.20 ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB NADZORUJĄCYCH 

EMITENTA 

5.20.1 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE 

5.20.1.1 PAN PIOTR TELEON - P.O. PREZESA ZARZĄDU 

Imię:  Piotr 

Nazwisko: Teleon 

Pełniona funkcja: p.o. Prezesa Zarządu 

Termin upływu kadencji: 1 czerwca 2023 roku 

Kwalifikacje: 

Pan Piotr Teleon ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując 

dyplom magistra nauk ekonomicznych w roku 2000. Ukończył także studia podyplomowe: 

- w roku 2003 - w zakresie Inwestycji kapitałowych i procesów rozwojowych firmy w Szkole Głównej 

Handlowej, 

- w roku 2020 - studia Executive MBA, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Pan Piotr Teleon posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1706, wydaną w roku 1998. 

Doświadczenie zawodowe: 

09.1995-09.1996 Centralne Biuro Maklerskie (CBM) Pekao S.A. - Dysponent, 

09.1996-12.1998 Pomorski Bank Kredytowy/ Centralny Dom Maklerski (CDM) Pekao S.A. - Asystent 

Maklera, 

01.1999-12.2000 CDM Pekao S.A. - Makler w Punkcie Obsługi Klienta, 

01.2001-06.2005 CDM Pekao S.A. - Makler w Zespole Obsługi Transakcji, 

05.2005-11.2007 CDM Pekao S.A. - Kierownik w Zespole Usług Elektronicznych, 

12.2007-11.2013 CDM Pekao S.A. - Dyrektor Departamentu Rynków Giełdowych, 

05.2009-09.2019 Dom Maklerski Pekao - Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Usług i Systemów, 
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11.2013-06.2018 CDM Pekao S.A. - Dyrektor Zarządzający ds. Operacji, 

04.2018-08.2019 CDM Pekao S.A. - Prezes Zarządu. 

Wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, Pan Piotr Teleon był 

członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem (oprócz pakietów akcji spółek 

publicznych dających prawo do mniej niż 5% głosów): 

2018-2019 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. - Prezes Zarządu. 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Piotr Teleon:  

- nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, które ma lub mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta, 

- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,  

- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

-  w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w w 

żadnym podmiocie, którego dotyczyły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego ani likwidacji,  

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

5.20.1.2 PAN ADAM NARCZEWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU 

Imiona:  Adam Maciej 

Nazwisko: Narczewski 

Pełniona funkcja: Wiceprezes Zarządu 

Termin upływu kadencji: 1 października 2023 roku 

Kwalifikacje: 

Pan Adam Narczewski ukończył w roku 2004 czteroletnie studia na Winthrop University (Rock Hill, 

Karolina Południowa) w College of Business Administration, na kierunku Finanse, uzyskując tytuł 

Bachelor of Sience. 

Pan Adam Narczewski posiada licencje: 

- Doradcy inwestycyjnego nr 586, wydaną przez KNF w roku 2017, 

- Chartered Financial Analyst (CFA), 

- Professional Risk Manager (PRM), wydaną przez Professional Risk Manager International 

Association (PRMIA). 

Doświadczenie zawodowe: 

10.2011-10.2012 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Oddział Węgry w Budapeszcie - Dyrektor 

Zarządzający, 

10.2012-06.2013 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Dyrektor Sprzedaży, 

07.2013-08.2016 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. - Zastępca Dyrektora Regionalnego (Region 

Polska, Niemcy, Węgry, Rumunia), 

02.2017-10.2018 Admiral Markets AS Odział Polska - Dyrektor Oddziału, 

od 04.2018 Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Doradca Inwestycyjny, 

11.2018-11.2019 Noble Securities S.A. - Dyrektor Departamentu Rynków Zagranicznych, 

07.2020-09.2020 Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Wiceprezes Zarządu.  
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Wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, Pan Adam Narczewski 

był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem (oprócz pakietów akcji spółek 

publicznych dających prawo do mniej niż 5% głosów): 

07.2020-09.2020  Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - Wiceprezes Zarządu. 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Adam Narczewski:  

- nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, które ma lub mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta, 

- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,  

- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

-  w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w w 

żadnym podmiocie, którego dotyczyły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego ani likwidacji,  

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

5.20.2 OSOBY NADZORUJĄCE 

5.20.2.1 PAN DAVID ODRAKIEWICZ - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 

Imię:  David 

Nazwisko: Odrakiewicz 

Pełniona funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: 14 stycznia 2023 roku 

Kwalifikacje: 

Pan David Odrakiewicz ukończył w 2012 roku studia ekonomiczne na University of Aberdeen, uzyskując 

tytuł Master of Arts, po czym odbył 4-letnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Poznaniu, na kierunku Zarządzanie, ukończone w roku 2016. 

Doświadczenie zawodowe: 

2012-2016  Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium - wykładowca 

2013-2013  Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu - wykładowca, 

2014-2014  BNP Paribas Securities - analityk, 

2015-2016  Citibank (Londyn) - analityk, 

2016-2018  Goldman Sachs (Londyn) - starszy analityk, 

od 2016 Global Partnership Management Institute sp. z o.o. - Prokurent, 

2018-2020  OZE Capital S.A. - Dyrektor Finansowy. 

Wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, Pan David Odrakiewicz 

był i jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem (oprócz pakietów akcji 

spółek publicznych dających prawo do mniej niż 5% głosów): 

od 2016 Global Partnership Management Institute sp. z o.o. - wspólnik (96% udziałów), 

od 2018 Blackcode Capital sp. z o.o. - wspólnik (100% udziałów) i Prezes Zarządu, 

od 2019 Polish Venture Fund sp. z o.o. -  wspólnik (10% udziałów) i Członek Zarządu, 
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od 2020 Blackcode Investments ASI sp. z o.o. - wspólnik (100% udziałów) i Prezes Zarządu. 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan David Odrakiewicz: 

- nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, które ma lub mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta, 

- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,  

- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

-  w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w 

żadnym podmiocie, którego dotyczyły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego ani likwidacji,  

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

-  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

5.20.2.2 PAN CEZARY JASIŃSKI - WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 

Imię:  Cezary 

Nazwisko: Jasiński 

Pełniona funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: 6 maja 2023 roku 

Kwalifikacje: 

Pan Cezary Jasiński ukończył w 2011 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kierunku Prawo, uzyskując dyplom magistra prawa. Jest radcą 

prawnym, wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w 

Toruniu 

Doświadczenie zawodowe: 

2014-2015    LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy sp. k. - współpraca jako aplikant radcowski 

od 2016 KBW Kancelaria Adwokacka adw. Barbara Wiaderek - współpraca jako Radca Prawny, 

2016-2020  Inventionmed S.A. - Wiceprezes Zarządu, do 2018 Prezes Zarządu, 

od 2018 Softblue S.A. - współpraca jako Radca Prawny, 

od 2021        Boruta – Zachem S.A. – współpraca jako Radca Prawny. 

Wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, Pan Cezary Jasiński był 

i jest  członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem (oprócz pakietów akcji 

spółek publicznych dających prawo do mniej niż 5% głosów): 

2016-2020 Janali sp. z o.o. - Prezes Zarządu, wspólnik posiadający ponad 5 % udziału w kapitale i 

głosach, 

2016-2020  Inventionmed S.A. - Wiceprezes Zarządu, do 2018 Prezes Zarządu, 

2017-2018 Satis Group S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

2018-2020 Krezus S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

od 2018 Biochemia Investments sp. z o.o. - Członek Zarządu, 

2020-2021    easyCALL.pl S.A. – członek Rady Nadzorczej. 
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Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Cezary Jasiński: 

- nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, które ma lub mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta, 

- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,  

- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

-  w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w w 

żadnym podmiocie, którego dotyczyły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego ani likwidacji,  

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

-  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

5.20.2.3 PANI PROF. DR HAB. EWA JERZYK - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 

Imiona:  Ewa Danuta 

Nazwisko: Jerzyk 

Pełniona funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: 12 lutego 2023 roku 

Kwalifikacje: 

od 1993  magister, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania,  

od 1997  doktor nauk ekonomicznych, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 

(AE), 

od 2008  doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu (UEP), 

od 2010  profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Wydział Zarządzania.  

Doświadczenie zawodowe: 

W trakcie kariery akademickiej pełniła i pełni wiele funkcji w ramach podmiotu, w którym jest zatrudniona 

(UEP), zarówno w ciałach kolegialnych jak i administracyjnych, jako m.in.:  

- członek Rady Awansów Naukowych (od 2019),  

- redaktor i członek redakcji czasopisma naukowego Studia Oeconomica Posnaniensia (od 2014),  

- członek Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (od 2017),  

- Kierownik Pracowni Badań Konsumenckich (od 2015),  

- członek Rady Wydziału Zarządzania UEP (2008-2019).  

Uczestniczy w procedurach awansowych jako przewodnicząca, recenzent lub członek komisji 

doktorskich i habilitacyjnych (na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów). Jest ekspertem 

Narodowego Centrum Nauki w zakresie oceny projektów składanych w ramach ogłaszanych 

konkursów. 

W okresie ostatnich trzech lat, Pani Ewa Jerzyk nie była członkiem organów zarządzających ani 

nadzorczych, ani wspólnikiem w żadnej spółce prawa handlowego (oprócz pakietów akcji spółek 

publicznych dających prawo do mniej niż 5% głosów). 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Ewa Jerzyk: 
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- nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która ma lub mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta, 

- w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 

których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie 

o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,  

- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

-  w okresie ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w 

żadnym podmiocie, którego dotyczyły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego ani likwidacji,  

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

-  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

5.20.2.4 PAN PROF. DR HAB. MARIAN NOGA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 

Imię:  Marian 

Nazwisko: Noga 

Pełniona funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: 4 grudnia 2023 roku 

Kwalifikacje: 

Pan Marian Noga jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej (później Akademia Ekonomiczna, 

obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu - 1969. Stopień doktora ekonomii uzyskał w roku 

1974, a stopień doktora habilitowanego - w 1986. Od roku 1993 posiada tytuł profesora nauk 

ekonomicznych (od 1998 - profesora zwyczajnego) nadany postanowieniem Prezydenta RP.   

Doświadczenie zawodowe: 

1969-1976  - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (AE), Instytut Ekonomii Politycznej - asystent (od 

1970 - starszy asystent), 

1976-1986  - AE, Instytut Ekonomii Politycznej - adiunkt, 

1986-1993  - AE, Instytut Ekonomii Politycznej - docent, 

1987-1990  - AE, zastępcą  dyrektora  Instytutu Ekonomii, 

1990-1993  - AE, Kierownik Katedry Makroekonomii, 

1993-1998  - AE, profesor nadzwyczajny, 

od 1998  - profesor zwyczajny, 

1995-1999  - Dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej AE, 

1999-2005  - Rektor AE,  

2000-2004 - Senator RP IV i V Kadencji, (2001-2004 - Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa), 

2003-2005 - Przewodniczący Senatu Międzynarodowego Uniwersytetu w Zittau, 

2004-2010 - Członek Rady Polityki Pieniężnej, 

2006-2014 - Przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział we Wrocławiu,  

od 2013 - Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 

od 2014 - Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  
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Wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, Pan Marian Noga był 

członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem (oprócz pakietów akcji spółek 

publicznych dających prawo do mniej niż 5% głosów): 

od 2001 Centrum Medyczne Practimed sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej, 

od 2018 GPK-SUEZ Głogów sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej, 

od 2004 Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna Pulsantis sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,  

od 2015 PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej - Członek Rady Nadzorczej. 

W dniu 30 lipca 2015 roku zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VIII Wydział 

Gospodarczy, postanowienie o ogłoszeniu upadłości PCZ S.A. obejmującej likwidację majątku. W dniu 

12 października 2015 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy ogłosił postanowienie 

oddalające zażalenie upadłego na postanowienie Sądu Rejonowego, w związku z czym postanowienie 

Sądu Rejonowego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku 

PCZ S.A. we Wrocławiu stało się prawomocne. Z kolei postanowieniem z dnia 17 listopada 2016 r. Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ła powołał 

na funkcję syndyka masy upadłości PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej kancelarię Zimmerman Filipiak 

Restrukturyzacja S.A. 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Marian Noga: 

- nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, które ma lub mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta, 

- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,  

- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

-  oprócz wskazanej powyżej PCZ S.A., w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, którego dotyczyły przypadki upadłości, 

restrukturyzacji, zarządu komisarycznego ani likwidacji,  

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

-  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

5.20.2.5 PAN KRZYSZTOF DOBROWOLSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 

Imiona:  Krzysztof Robert 

Nazwisko: Dobrowolski 

Pełniona funkcja: Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji: 4 grudnia 2023 roku 

Kwalifikacje: 

Pan Krzysztof Dobrowolski ukończył Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, na 

kierunku Matematyka i specjalności Matematyka w finansach i ubezpieczeniach, uzyskując dyplom 

magistra w roku 2009. Ukończył także studia podyplomowe: 

- w roku 2010 Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie - na Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu, 

-  w roku 2016 Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa - na SGH, 

- w roku 2020 MBA Finanse - na Akademii Leona Koźmińskiego. 
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Doświadczenie zawodowe: 

2004-2008 ZUS Oddz. w Opolu - Referent, St. Referent, Inspektor, 

2008-2012 SKOK Wspólnota - Specjalista ds. analiz i controllingu, Dyrektor Biura Analiz 

i Sprawozdawczości, Dyrektor Biura Planowania i Analiz, 

2012-2014 SKOK Polska - Zastępca Dyrektora Finansowego, Dyrektor Biura Analiz i Ryzyka, 

Dyrektor Biura Finansów, Główny Księgowy, 

2014-2019 Lartiq TFI S.A. - Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem i Finansów, 

od 2019 Accept Group sp. z o.o. - Prezes Zarządu, Kierownik Biura Rachunkowego.  

Wszystkie spółki prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, Pan Krzysztof 

Dobrowolski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem (oprócz 

pakietów akcji spółek publicznych dających prawo do mniej niż 5% głosów): 

od 2018 Dvelo sp. z o.o. - wspólnik (80% udziałów) i Prezes Zarządu, 

od 2018 Dvelo sp. z o.o. Sp.k. - komandytariusz (95%), 

od 2019 Accept Group sp. z o.o. - wspólnik (50% udziałów) i Prezes Zarządu. 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Krzysztof Dobrowolski:  

- nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, które ma lub mogłaby mieć istotne znaczenie dla 

Emitenta, 

- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego,  

- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, 

-  w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w w 

żadnym podmiocie, którego dotyczyły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego ani likwidacji,  

- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

5.21 DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA 

Na dzień otwarcia Oferty Publicznej struktura akcjonariatu Emitenta, z uwzględnieniem akcjonariuszy 

posiadających akcje w liczbie stanowiącej ponad 5% kapitału zakładowego Emitenta i głosów na WZ 

jest następująca: 
 

Lp. Akcjonariusz liczba akcji i głosów na WZ 
udział w kapitale zakładowym 

i głosach na WZ 

1 Focus Trade Szymon Nosal  630 000 9,99% 

2 IPS Consulting Przemysław Stojczyk 630 000 9,99% 

3 Grey Point sp. z o.o. 629 015 9,97% 

4 Robert Piotr Radojewski 629 015 9,97% 

5 Bartosz Wojciech Koryciński 629 015 9,97% 

6 Marek Smolski 629 015 9,97% 

7 Andrzej Krzysztof Wiczewski 627 048 9,94% 

8 Ewelina Michalska 605 366 9,60% 

9 Synergia Capital sp. z o.o. 600 000 9,51% 

10 Paweł Wojtkowiak 516 237 8,19% 
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Lp. Akcjonariusz liczba akcji i głosów na WZ 
udział w kapitale zakładowym 

i głosach na WZ 

11 Pozostali 181 980 2,89% 

  6 306 691 100,00% 
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6 SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

6.1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2019 
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6.2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2020 

W niniejszym punkcie przedstawiono dane finansowe Emitenta za IV kwartał 2020 roku - w zakresie 

określonym w § 5 ust. 4.1 pkt 1-4 i ust. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, to jest kwartalne 

skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami 

rachunkowości 

1a. Bilans - Aktywa 
  

BILANS - AKTYWA 31 XII 2020 31XII 2019 

I Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 448 465,62 1 931 099,82 

1 W kasie 800,58 178,54 

2 Na rachunkach bankowych 2 446 909,73 1 930 636,68 

3 Inne środki pieniężne 755,31 284,60 

4 Inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe 1 064 278,81 896 597,73 

1 Od klientów 1 030 762,27 878 623,26 

2 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

3 Od innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich: 0,00 0,00 

4 Od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe 0,00 0,00 

5 Od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych 15 656,38 10 842,12 

5a Od CCP 0,00 0,00 

6 Od TFI i PTE oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 0,00 0,00 

7 Od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 0,00 0,00 

8 Od izby gospodarczej 0,00 0,00 

9 Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 4 397,26 6 741,72 

10 Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte odpisami aktualizacyjnymi należności 0,00 0,00 

11 Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych 0,00 0,00 

12 Pozostałe 13 462,90 390,63 

III Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 

1 Akcje 0,00 0,00 

2 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 

3 Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 

4 Warranty 0,00 0,00 

5 Pozostałe papiery wartościowe 0,00 0,00 

6 Instrumenty pochodne 0,00 0,00 

7 Towary giełdowe 0,00 0,00 

8 Pozostałe 0,00 0,00 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 84 013,78 123 450,74 

IVa Udzielone pożyczki krótkoterminowe 0,00 0,00 

1 Jednostce dominującej 0,00 0,00 

2 Znaczącemu inwestorowi 0,00 0,00 

3 Wspólnikowi jednostki współzależnej 0,00 0,00 

4 Jednostkom podporządkowanym 0,00 0,00 

5 Pozostałe 0,00 0,00 

V Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 0,00 0,00 

1 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 

2 Pozostałe papiery wartościowe 0,00 0,00 

3 Towary giełdowe 0,00 0,00 

4 Pozostałe 0,00 0,00 

VI Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 

1 Akcje i udziały 0,00 0,00 

2 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 

3 Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00 

4 Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 

5 Pozostałe papiery wartościowe 0,00 0,00 

6 Towary giełdowe 0,00 0,00 

7 Pozostałe 0,00 0,00 

VII Należności długoterminowe 183 797,43 176 947,45 

VIII Udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 
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1 Jednostce dominującej 0,00 0,00 

2 Znaczącemu inwestorowi 0,00 0,00 

3 Wspólnikowi jednostki współzależnej 0,00 0,00 

4 Jednostkom podporządkowanym 0,00 0,00 

5 Pozostałe 0,00 0,00 

IX Wartości niematerialne i prawne 300 892,22 225 801,30 

1 Wartość firmy 0,00 0,00 

2 Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 300 892,22 225 801,30 

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

X Rzeczowe aktywa trwałe 387 332,49 672 609,30 

1 Środki trwałe 387 332,49 672 609,30 

2 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

XI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 179 977,00 168 934,00 

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 179 977,00 168 934,00 

2 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

XII Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

XIII Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

 SUMA AKTYWÓW 4 648 757,35 4 195 440,34 

    

    

1b. Bilans - Pasywa 

  
BILANS - PASYWA 31 XII 2020 31XII 2019 

I Zobowiązania krótkoterminowe 1 198 186,54 2 603 412,95 

1 Wobec klientów 525 536,93 1 585 942,50 

2 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

3 Wobec banków prowadzących działalność maklerską i innych domów maklerskich 0,00 0,00 

4 Wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towarowe 0,00 0,00 

5 Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych 0,00 0,00 

5a Wobec CCP 0,00 0,00 

6 Wobec izby gospodarczej 0,00 0,00 

7 Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 0,00 0,00 

8 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

9 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 

9a Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 

10 Wekslowe 0,00 0,00 

11 Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 336 507,65 141 264,55 

12 Z tytułu wynagrodzeń 4 226,51 94 858,71 

13 Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 0,00 0,00 

14 Wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych 0,00 0,00 

15 Fundusze specjalne 0,00 0,00 

16 Pozostałe 331 915,45 781 347,19 

II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1 Kredyty bankowe 0,00 0,00 

2 Pożyczki 0,00 0,00 

3 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 

4 Z tytułu innych instrumentów finansowych 0,00 0,00 

5 Z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

6 Pozostałe 0,00 0,00 

III Rozliczenia międzyokresowe 628 037,53 396 204,59 

1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 628 037,53 396 204,59 

IV Rezerwy na zobowiązania 100 590,65 58 391,64 

1 Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 301,00 16,00 

2 Na świadczenia emerytalne i podobne 99 289,65 58 375,64 

3 Pozostałe 0,00 0,00 

V Zobowiązania podporządkowane 0,00 0,00 
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VI Kapitał (fundusz) własny 2 721 942,63 1 137 431,16 

1 Kapitał (fundusz) podstawowy 6 306 691,00 2 246 691,00 

2 Kapitał (fundusz) zapasowy 4 116 506,22 3 496 158,22 

3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

5 Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 605 418,06 -1 779 417,33 

6 Zysk (strata) netto -3 095 836,53 -2 826 000,73 

7 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

 SUMA PASYWÓW 4 648 757,35 4 195 440,34 

    

 

2.  Rachunek zysków i strat 

 

Lp. RACHUNEK  ZYSKÓW I STRAT IV kw. 2020 I - IV kw. 2020 IV kw. 2019 I - IV kw. 2019 

I Przychody z podstawowej działalności, w tym: 1 963 943,62 7 765 192,58 2 906 779,43 10 087 488,20 

1 Przychody z działalności maklerskiej 1 802 218,62 7 207 170,58 2 816 779,43 9 683 488,20 

2 Przychody z pozostałej działalności podstawowej 161 725,00 558 022,00 90 000,00 404 000,00 

II Koszty działalności podstawowej 2 812 921,79 10 782 354,68 3 384 405,61 13 000 213,50 

1 Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, KDPW 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Opłaty na rzecz CCP 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Opłaty na rzecz izby gospodarczej 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Wynagrodzenia 745 228,61 3 383 413,86 893 246,80 4 422 541,79 

5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 109 143,42 405 562,31 109 197,43 447 419,34 

6 Świadczenia na rzecz pracowników 11 976,53 81 368,91 37 351,79 67 914,11 

7 Zużycie materiałów i energii 35 204,06 129 045,53 36 594,86 152 399,75 

8 Usługi obce 1 496 650,19 5 425 542,35 1 961 205,33 6 652 810,30 

9 Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości 149 522,19 587 258,16 143 415,33 564 322,23 

10 Pozostałe koszty rzeczowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Amortyzacja 70 809,19 205 981,53 58 587,08 203 036,86 

12 Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym 146 190,80 434 598,33 107 629,79 322 991,39 

13 Prowizje i inne opłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Pozostałe 48 196,80 129 583,70 37 177,20 166 777,73 

III Zysk (strata) z działalności podstawowej (I-II) -848 978,17 -3 017 162,10 -477 626,18 -2 912 725,30 

IV Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

V Koszty z tytułu instrumentów fin. przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Strata ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

VI Zysk z operacji instr. finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V) 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII Przychody z instr. fin. utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII Koszty z tytułu instr. fin. utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Strata ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX Zysk z operacji instr. fin.  utrzymywanymi do terminu zapadalności  0,00 0,00 0,00 0,00 

X Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Zysk ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

XI Koszty z tytułu instrumentów fin. dostępnych do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Korekty aktualizujące wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Strata ze sprzedaży/umorzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

XII Zysk (strata) z operacji instr. fin. dostępnymi do sprzedaży (X-XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 

XIII Pozostałe przychody operacyjne 48 208,80 140 225,25 326,18 6 225,21 

1 Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wnip 33 393,56 44 467,37 0,00 0,00 

2 Rozwiązanie rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 0,00 0,00 0,00 2 460,00 

4 Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Pozostałe 14 815,24 95 757,88 326,18 3 765,21 

XIV Pozostałe koszty operacyjne 163 764,76 214 765,25 39,28 6 749,67 

1 Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wnip 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Utworzenie rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Odpisy aktualizujące należności 139 438,20 139 438,20 0,00 0,00 

4 Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Pozostałe 24 326,56 75 327,05 39,28 6 749,67 

XV Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV) -964 534,13 -3 091 702,10 -477 339,28 -2 913 249,76 

XVI Przychody finansowe 1 029,03 11 738,91 5 608,11 14 262,16 

1 Odsetki od udzielonych pożyczek, w tym: 0,00 2 797,36 0,00 0,00 

2 Odsetki od lokat i depozytów 0,00 0,00 4 666,86 13 299,49 

3 Pozostałe odsetki 0,00 8 941,55 0,00 0,00 

4 Dodatnie różnice kursowe 1 029,03 0,00 941,25 962,67 

5 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

XVII Koszty finansowe 13 014,58 25 631,34 5 103,97 34 222,13 

1 Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: 0,00 0,00 0,02 0,08 

2 Pozostałe odsetki 616,85 2 505,35 3 525,15 14 753,10 

3 Ujemne różnice kursowe 12 397,73 23 125,99 1 578,80 19 468,95 

4 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

XVIII Zysk (strata) brutto (XV+XVI-XVII) -976 519,68 -3 105 594,53 -476 835,14 -2 933 209,73 

XIX Podatek dochodowy 41 525,76 -9 758,00 -100 040,00 -107 209,00 

XX Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 

XXI ZYSK/STRATA NETTO  (XVIII-XIX-XX ) -1 018 045,44 -3 095 836,53 -376 795,14 -2 826 000,73 

 

 

3.  Rachunek przepływów pieniężnych 

  
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2020 2019 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
  

I. Zysk(strata) netto -3 095 836,53 -2 826 000,73 

II. Korekty razem -1 112 739,49 2 034 815,68 

1. Amortyzacja 205 981,53 203 036,86 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -292,01 1 453,61 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności 42 199,01 15 017,44 

6. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,00 0,00 

7. Zmiana stanu należności -174 531,06 -229 856,34 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy specjalnych -1 446 323,86 1 792 059,12 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 260 226,90 253 104,99 

10. Pozostałe korekty 0,00 0,00 
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/-II) -4 208 576,02 -791 185,05 

B Przepływy środków pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   

I. Wpływy 47 264,73 13 299,49 

1. Zbycie instr. fin.  dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej 0,00 0,00 

2. Zbycie instr. fin. dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora 0,00 0,00 

3. Zbycie instr. fin. dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jedn.współzal. 0,00 0,00 

4. Zbycie instr. fin. dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jedn.podporządkowanych 0,00 0,00 

5. Zbycie pozostałych instr. fin.  dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności 0,00 0,00 

6. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 

7. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych 44 467,37 0,00 

8. Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 

9. Otrzymane odsetki 2 797,36 13 299,49 

10. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

11. Pozostałe wpływy 0,00 0,00 

II. Wydatki -4 226,36 420 427,93 

1. Nabycie instr. fin. dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności jednostki dominującej 0,00 0,00 

2. Nabycie instr. fin. dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności znaczącego inwestora 0,00 0,00 

3. Nabycie instr. fin.dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jedn.współzal. 0,00 0,00 

4. Nabycie instr. fin dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu zapadalności wspólnika jedn.współzal. 0,00 0,00 

5. Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu 
zapadalności 

0,00 0,00 

6. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych  248 540,83 

7. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych 151 729,82 171 887,10 

8. Udzielone pożyczki długoterminowe -155 956,18 0,00 

9. Pozostałe wydatki 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II) 51 491,09 -407 128,44 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I. Wpływy 4 680 348,00 1 211 124,25 

1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 0,00 0,00 

6. Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych 4 680 348,00 0,00 

7. Dopłaty do kapitału 0,00 1 211 124,25 

8. Pozostałe wpływy 0,00 0,00 

II. Wydatki 5 875,27 47 376,02 

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

5. Spłata zobowiązań podporządkowanych 0,00 0,00 

6. Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych 0,00 0,00 

7. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0,00 0,00 

10. Wydatki na cele społecznie użyteczne 0,00 0,00 

11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 369,92 32 622,92 

12. Zapłacone odsetki 2 505,35 14 753,10 

13. Pozostałe wydatki 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 4 674 472,73 1 163 748,23 

D. Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III) 517 387,80 -34 565,26 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  517 387,80 -34 565,26 

F Środki pieniężne na początek okresu 1 931 077,82 1 965 665,08 

G. Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D) 2 448 465,62 1 931 099,82 
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4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

  
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2020 2019 

I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 137 431,16 2 752 307,64 

Ia Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach 1 137 431,16 2 752 307,64 

1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 246 691,00 2 022 022,00 

1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 4 060 000,00 224 669,00 

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6 306 691,00 2 246 691,00 

2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 496 158,22 2 509 702,97 

2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 620 348,00 986 455,25 

2.2 Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 4 116 506,22 3 496 158,22 

3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad rachunkowości 0,00 0,00 

3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 

4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 

5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 605 418,06 -1 779 417,33 

5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -4 605 418,06 -1 779 417,33 

5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -4 605 418,06 -1 779 417,33 

5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4 605 418,06 -1 779 417,33 

5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 605 418,06 -1 779 417,33 

6 Wynik netto  -3 095 836,53 -2 826 000,73 

II Kapitał własny na koniec okresu  2 721 942,63 1 137 431,16 

III Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 721 942,63 1 137 431,16 

    

    

 

  



Dokument Ofertowy Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

 

135 
 

 

 

7 ZAŁĄCZNIKI 

7.1 AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA 
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7.2 UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA ORAZ TREŚĆ 

PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN 

STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD 

7.2.1 UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI 

Tekst jednolity 

(przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/12/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna.  

2. Spółka może używać skróconej nazwy: Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz wyróżniającego 

ją znaku graficznego.   

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.   

§ 3. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

§ 4. 

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej 

granicami.   

2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, i 

przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach.   

 

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI 

§ 5. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 

66.12.Z),   

2)  (skreślony), 

3) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z), 

4)  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z), 

5)  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 85.59.B).  

2.  Działalność określona w ust. 1 pkt 1 i 3 powyżej jest prowadzona z uwzględnieniem aktualnej treści 

zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. 

  

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 6. 
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1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.306.691,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześć tysięcy 

sześćset dziewięćdziesiąt jeden złoty 00/100) i dzieli się na 6.306.691,00 (słownie: sześć milionów 

trzysta sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, w tym:  

1) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 

1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach od 1 do 700.000, 

2) 77.777 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji 

zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, 

o numerach od 1 do 77.777, 

3) 322.578 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych 

imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach 

od 1 do 322.578, 

4) 921.667 (dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset  sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych 

imiennych serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach 

od 1 do 921.667, 

5) 224.669 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące i sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych 

imiennych serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie : jeden złoty 00/100) każda, 

o numerach od 1 do 224.669, 

6) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 

1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach od 1 do 560.000, 

7) 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G, o wartości 

nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach od 1 do 1.500.000, 

8) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych imiennych serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł 

(słownie: jeden złoty 00/100) każda, o numerach od 1 do 2.000.000. 

§ 7. 

1. Założycielem Spółki jest Deutsche Asset Management Europe GmbH.   

§ 8. 

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi. Akcje Spółki będą zamieniane na akcje na okaziciela 

każdorazowo z chwilą ich dematerializacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o obrocie instrumentami finansowymi.   

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, jak również poprzez 

zwiększenie wartości nominalnej akcji.   

3. Podwyższenie kapitału zakładowego może odbywać się poprzez przeniesienie środków z kapitału 

zapasowego lub rezerwowego do kapitału zakładowego.   

4. Akcje imienne mogą być uprzywilejowane.   

5. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. 

6.  (skreślony).   

7.  (skreślony).  

8. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do 

wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może jednakże zadecydować o innym podziale 

zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały 

rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 9. 

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału 

zakładowego. Uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego powinny zostać 

podjęte na tym samym Walnym Zgromadzeniu.   
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2. Szczegółowe warunki umorzenia akcji każdorazowo ustali uchwała Walnego Zgromadzenia. 

  

IV. WŁADZE SPÓŁKI 

§ 10. 

1. Władzami Spółki są:   

1) Walne Zgromadzenie;   

2) Rada Nadzorcza;   

3) Zarząd.   

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 11. 

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy czym każda 

akcja zwykła daje prawo do jednego głosu.   

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.  

3.  (skreślony).   

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. 

W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez 

niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.   

§ 12. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących 

przepisach prawa, należy:   

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 

rok ubiegły;   

2) udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków;   

3) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;   

4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;   

5) zmiana niniejszego Statutu, w tym także zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;  

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;   

7) tworzenie funduszy specjalnych i określanie ich przeznaczenia,   

8) połączenie i przekształcenie Spółki;   

9) rozwiązanie Spółki;   

10)  (skreślony);   

11) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa. 

  

§ 13. 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.   

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego 

roku obrotowego.   

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także Rada 

Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane lub Akcjonariusz (albo Akcjonariusze) 

reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów. 
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4. Akcjonariusz (albo Akcjonariusze) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, a termin tego 

Zgromadzenia nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku.  

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła 

go w wymaganym terminie.   

§ 14. 

Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli 

jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia 

zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.  

§ 15. 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 

chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia 

uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze 

porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.  

§ 16. 

Akcjonariusze (lub Akcjonariusz) przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście 

dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.  

§ 17. 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu. 

 

§ 18. 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące 

przepisy nie stanowią inaczej.  

2.  Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami 

o odwołanie  członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, 

jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby 

jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.  

 

RADA NADZORCZA 

§ 19. 

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. W przypadku, gdy Spółka 

jest spółką publiczną liczba członków Rady Nadzorczej nie może być mniejsza od 5 (pięciu).  

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej kadencji. Członków Rady 

Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

3. (skreślony). 

4. (skreślony). 

5. (skreślony).  

6. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie 

z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo 

z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą 

w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka 
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Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z upływem trzyletniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie 

może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. 

7. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. 

8. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 

Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo 

odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. 

9. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. W 

przypadku, gdy będzie to dozwolone zgodnie z przepisami prawa, funkcję komitetu audytu pełnić 

będzie Rada Nadzorcza, o ile nie postanowi o powołaniu Komitetu Audytu.  

10. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej. 

§ 20. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza wykonując 

swoje obowiązki działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej 

Spółki. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki określa szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej. 

Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza uchwałą Walne Zgromadzenie. 

2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa, innymi postanowieniami 

niniejszego statutu lub Regulaminu Rady Nadzorczej, do szczególnych obowiązków Rady 

Nadzorczej, realizowanych w formie uchwał należy:  

1) ocena sprawozdań finansowych Spółki;  

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału 

zysków lub pokrycia strat;  

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których 

mowa w pkt 1) i 2);  

4) wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe Spółki za dany rok obrotowy, z 

propozycji przedstawionych przez Zarząd;   

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a ponadto zasad ich wynagradzania i 

wysokości wynagrodzeń;   

6) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu;   

7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub 

całego Zarządu;   

8) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie 

zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie 

może działać;   

9) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności określonych w ust. 3 poniżej.   

10) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, 

11) zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego przyjętego przez Zarząd,  

12) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu i 

Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. 

3. Następujące sprawy wymagają zgody Rady Nadzorczej: 

1) prowadzenie przez członków Zarządu interesów konkurencyjnych lub udział albo 

sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych;  

2) (skreślony);  

3) powołanie prokurenta;  

4) podział, przekształcenie lub połączenie Spółki z innym podmiotem; 

5) nabycie, zbycie i obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości 

6) przyjęcie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki 

7) przyjmowanie i udzielanie poręczeń lub gwarancji; 
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8) emisja obligacji; 

9) zawieranie umów, z których wartość praw lub zobowiązań Spółki jednorazowo lub łącznie w 

ciągu 12 kolejnych miesięcy przekracza 250.000,00 zł; 

10) zaciągnięcie lub zwiększenie zadłużenia Spółki do kwoty przekraczającej 100.000,00 zł oraz 

każde zwiększenie sumy zadłużenia powyżej tej kwoty; 

11) nabywanie przez Spółkę udziałów lub akcji spółek prawa handlowego, tworzenie przez 

Spółkę, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, nowych spółek bądź innych podmiotów 

gospodarczych; 

12) zawarcie umowy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego z osobami bliskimi Członka 

Zarządu (tj. małżonek oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, wstępny, zstępny, 

rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostającą w stosunku 

przysposobienia) lub podmiotem, w którym Członek Zarządu lub jego osoba bliska posiada 

pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 20% udziału w kapitale zakładowym lub 20% głosów 

13) ustanowienie ograniczeń majątkowych lub osobistych, w tym ograniczonych praw 

rzeczowych, a także prawo charakterze obligacyjnym, ograniczające lub uniemożliwiające 

zbycie lub wykonywanie praw ze składników majątku Spółki, na majątku ruchomym lub 

nieruchomym Spółki. 

§ 21. 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a 

w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.  

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje 

posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub 

członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili 

złożenia wniosku.  

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) -dniowym powiadomieniem listem 

poleconym lub drogą elektroniczną, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą 

pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu. 

4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 

członków Rady Nadzorczej i uczestniczenie w nim co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

Rady Nadzorczej. 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – głos 

Wiceprzewodniczącego.  

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na 

piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może 

dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwały podejmowane na posiedzeniu 

prowadzonym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są 

ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwał 

oraz o czasie i sposobie porozumienia się na odległość w celu podjęcia uchwały, a na posiedzeniu 

obecna jest przynajmniej połowa jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają bezwzględną 

większością głosów. 

8. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w trybie 

pisemnym (bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej). Uchwała Rady 

Nadzorczej w trybie pisemnym zostaje podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

otrzymali pisemny projekt uchwały oraz za przyjęciem uchwały wypowie się, przez złożenie swoich 

podpisów pod uchwałą, większość członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub 

Wiceprzewodniczący. Informacja na temat uchwał podjętych w trybie pisemnym przedstawiana jest 

na kolejnym najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i umieszczana w protokole z posiedzenia 

Rady Nadzorczej. 
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9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 8 nie dotyczy powołania członków Zarządu 

oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

§ 22. 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady 

Nadzorczej. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona 

członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na 

poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania głosowania i wynik. 

2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na 

posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. 

 

ZARZĄD 

§ 23. 

1. Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa 

lub Wiceprezesów Zarządu.  

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członków Zarządu 

powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

3. (skreślony). 

4. (skreślony). 

5. (skreślony). 

6. Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę 

Nadzorczą. 

7. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze 

starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, 

postanowień niniejszego statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki w tym 

Regulaminu Zarządu oraz uchwał powziętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie. 

Regulamin Zarządu Spółki określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala 

Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. 

8. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka 

Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania, za wyjątkiem 

pełnomocnika procesowego, który może działać samodzielnie w granicach umocowania.  

9. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem 

do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania 

Zarządu. 

§ 24. 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających bezwzględną większością głosów. 

2. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające 

zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy którykolwiek członek 

Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.  

3. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może 

każdy członek Zarządu samodzielnie. 

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o czasie 

i sposobie porozumienia się na odległość w celu podjęcia uchwały. Protokół z posiedzenia Zarządu 

odbywającego się przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 

podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w przeprowadzonym w ten sposób 

posiedzeniu. 
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5. W szczególnych przypadkach uchwały Zarządu mogą być podjęte w trybie pisemnym. Uchwała 

jest podjęta, o ile treść uchwały poddanej głosowaniu w tym trybie została przekazana wszystkim 

członkom Zarządu i przynajmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, wypowiedzieli 

się za jej podjęciem poprzez podpisanie uchwały. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych 

w trybie pisemnym przedstawiana jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu oraz umieszczana w 

protokole z posiedzenia Zarządu. 

§ 25. 

(skreślony) 

§ 26. 

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, 

delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych 

pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. 

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.  

 

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI  

§ 27. 

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawozdanie finansowe 

powinno być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rokiem 

obrotowym jest rok kalendarzowy. 

§ 28. 

(skreślony) 

§ 29. 

1. Pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa 14 stycznia 2023 roku. 

2. Pierwsza wspólna kadencja Zarządu upływa 1 czerwca 2023 roku. 

 

VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE  

§ 30. 

Strukturę organizacyjną Spółki określa Regulamin Organizacyjny Spółki uchwalany przez Zarząd i 

zatwierdzany przez Radę Nadzorczą oraz wydane na jego podstawie uchwały Zarządu Spółki.  

§ 31. 

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany 

prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.  

2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych 

likwidatorów.  

3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych akcji w podziale majątku Spółki 

pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. 

4. (skreślony). 

5. (skreślony).  

§ 32. 

1. Pismem dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.   

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.   
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7.2.2 TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN 

STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD 

Za wyjątkiem uchwały nr 11 NWZ z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii I zmienionej Uchwałą nr 3 NWZ z 19 stycznia 2021 roku (treść 

w pkt 4.2.2) nie istnieją żadne uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Emitenta, które 

nie byłyby zarejestrowane przez sąd. 

 

7.3 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA WARTOŚCI WKŁADÓW 

NIEPIENIĘŻNYCH WNIESIONYCH W OKRESIE OSTATNICH 2 LAT 

OBROTOWYCH NA POKRYCIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA  

Na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta nie były nigdy wnoszone wkłady niepieniężne. 
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7.4 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW 

 

Akcje Oferowane,  
Akcje Serii I 

Do 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii I Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł 
każda wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 11 NWZ z dnia 4 grudnia 2020 roku. 
Akcje Serii I są przedmiotem Oferty Publicznej na podstawie Dokumentu Ofertowego. 

Alternatywny 
System Obrotu,  
ASO,  
NewConnect 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, 
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku 
NewConnect. 

Dokument Ofertowy 
Niniejszy Dokument Ofertowy sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii I i 
stanowiący jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Akcjach Serii I, 
Ofercie Publicznej i Emitencie 

Suplement do 
Dokumentu 
Ofertowego 
lub  
Suplement 

Informacja o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Dokumentu Ofertowego 
lub o znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii I, zaistniałych 
w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości lub 
o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia 
ważności Dokumentu Ofertowego, udostępniana do publicznej wiadomości 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub 
powzięcia o nim informacji w sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy. 

Cena Emisyjna 
Cena po jakiej nastąpi objęcie Akcji Serii I w Ofercie Publicznej wynosi 2,00 (dwa 
00/100) zł. 

Emitent, 
lub Spółka, 
lub PCDM 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Waryńskiego 3A, 
00-645 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000065126, której 
dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem 
zakładowym w wysokości 6.306.691,00 zł, nr NIP 5252199110.  

Formularz zapisu Formularz zapisu na Akcje Serii I. 

Giełda, GPW  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Inwestor Osoba składająca Zapis na Akcje Serii I  

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 Nadzoru Finansowego 

Komunikat 
Aktualizujący 

Informacja powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości 
Dokumentu Ofertowego lub Suplementów w zakresie organizacji lub prowadzenia 
subskrypcji papierów wartościowych. Komunikat Aktualizujący udostępnia się do 
publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy. 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Dokument Ofertowy 
lub Dokument 

Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej Akcji 
Serii I 

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Oferta Publiczna 
Oferta publiczna - w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie - Akcji Serii I dokonywana 
przez Emitenta na podstawie Dokumentu Ofertowego. 

Organizator ASO 
lub Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

PLN, zł  Złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Prawo dewizowe 
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 
1708) 

RN Rada Nadzorcza. 
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Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 z dnia  
1 marca 2007 r. (z późn. zm.) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A.  

USD Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Ustawa o Obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity 
Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) 

Ustawa o 
rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  
poz. 568, z późn. zm.) 

Ustawa pdof 
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020  
poz. 1426 z późn. zm.) 

Ustawa pdop 
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  
poz. 1406 z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ Walne Zgromadzenie 

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
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7.5 FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE 

 
 

Formularz zapisu na Akcje Serii I Prosper Capital Dom Maklerski S.A. w Ofercie Publicznej 

 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii I Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie 

(„Emitent”), oferowane w drodze Oferty Publicznej przez Emitenta, na warunkach określonych w Dokumencie 

Ofertowym opublikowanym 9 lutego 2021 roku na stronie internetowej Emitenta www.pcdm.pl („Dokument”) oraz 

w niniejszym Formularzu zapisu. Akcje Serii I są akcjami zwykłymi imiennymi, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 

Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w niniejszym Formularzu mają znaczenie nadane im w 

Dokumencie Ofertowym.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcji Serii I w liczbie nie większej niż 

wskazana w niniejszym Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie. 

1. Inwestor: 

a) Imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej) („Inwestor”): __________________________________________ 

b) Miejsce zamieszkania (siedziba): ulica: __________________   nr domu i lokalu : ______  

   kod: __- ___  miejscowość: ___________________________  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: ________________________________  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości ____________________  

e)  PESEL (lub data urodzenia - dla osób niebędących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej) ____________ 

f) KRS ______________,  REGON ______________,  NIP ______________ 

g) Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

h) Dane kontaktowe:  numer telefonu: ____________________  adres e-mail : _______________ 

2. Osoba fizyczna działająca w imieniu Inwestora: 

a) Imię i nazwisko: __________________________________________ 

b) Miejsce zamieszkania: ulica: __________________   nr domu i lokalu : ______  

   kod: __- ___  miejscowość: ___________________________  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: ________________________________  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości ____________________,  nr PESEL ________________ 

e) Dane kontaktowe  numer telefonu: ____________________  adres e-mail: _______________ 

3. Cena Emisyjna: 2,00 zł  

4. Liczba Akcji Serii I objętych zapisem (minimalny zapis: 1.000 akcji): _________ słownie: ________________  

5. Kwota wpłaty na akcje: ________zł,  słownie: ______________________________ 

6. Forma wpłaty: przelew na rachunek bankowy nr 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514  

7. Rachunek, na który ma zostać dokonany zwrot środków: nr: __________________________________. .  

prowadzony przez __________________________. . . 

Uwaga:  

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. 

 

Oświadczenie Inwestora: 

• Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Dokumentu Ofertowego, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że 

akceptuję warunki Oferty Publicznej Akcji Serii I. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Prosper 

Capital Dom Maklerski S.A. 

http://www.pcdm.pl/
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• Wyrażam zgodę na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Serii I niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, przy czym 

nieprzydzielenie Akcji Serii I lub przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania 

zasad przydziału Akcji Serii I opisanych w Dokumencie Ofertowym.  

• Oświadczam, że dane osobowe w Formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie a także, że zapoznałam(em) 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 świadoma(y), że złożenie zapisu objęte jest w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. usługą przyjmowania i wykonywania 

zleceń . Zapis uznaje się za złożony w sposób skuteczny, jeżeli Inwestor prawidłowo wypełni Formularz zapisu oraz dokona 

wpłaty środków pieniężnych tytułem opłacenia zapisu. 

• Jestem świadoma(y) faktu, że inwestycja w Akcje Serii I wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym i może prowadzić do utraty 

zainwestowanego kapitału. Rozumiem, że Akcje Serii I 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.  

• Zapoznałam(em) się z treścią Dokumentu Ofertowego, a w szczególności czynników ryzyka, które opisane zostały w Rozdziale 

II Dokumentu Ofertowego. Rozumiem i akceptuję ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje Serii I. 

• Jestem świadoma(y) faktu, że przeprowadzając Ofertę Publiczną Akcji Serii I Prosper Capital Dom Maklerski S.A. działa w 

imieniu własnym.  

• Przyjmując zapis Emitent świadczy na rzecz Inwestora usługę wykonywania zleceń (zapisów na Akcje Serii I Prosper 

Capital Dom Maklerski S.A. składanych u Emitenta), z czym związany jest konflikt interesów polegający na rozbieżności 

celów działania Inwestora, który chce osiągnąć zysk z inwestycji i Emitenta, dążącego do pozyskania kapitału na 

możliwie najkorzystniejszych warunkach. Dążąc do ograniczenia wpływu tego konfliktu interesów na interes Inwestora 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. dokonał ustalenia Ceny Emisyjnej zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i 

doświadczeniem oraz mając na względzie interes Inwestorów, a także przedstawił w Dokumencie Ofertowym rzetelnie 

sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki. Mimo to w opinii PCDM nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie 

tego konfliktu interesów. Podpisując niniejszy Formularz Zapisu Inwestor potwierdza otrzymanie powyższej informacji 

oraz potwierdza wolę złożenia zapisu na Akcje Serii I. 

 

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 Prosper Capital Dom Maklerski S.A. jest Administratorem Państwa danych osobowych. Administrator Danych Osobowych 

przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z przeprowadzaną ofertą 

publiczną Akcji Serii I (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności 

związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii I (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 PCDM i inne 

podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii I, dokonania przydziału, rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których 

rachunkach zostaną zapisane Akcje Serii I 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 I Emitenta 

Ja niżej podpisany/podpisana proszę o zdeponowanie Akcji Serii I Emitenta na rachunku papierów wartościowych 

nr: _________________________________________ 

prowadzonym przez: (pełna nazwa domu maklerskiego) _________________________________________ 

 

 

_____________________________  _______________________________________ 

Data i podpis składającego Dyspozycję Data, pieczęć i podpis przyjmującego Dyspozycję 
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7.6 WYKAZ POK PRZYJMUJACYCH ZAPISY NA AKCJE SERII I 

7.6.1 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 

 

 

 


