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Wstęp 

Memorandum Informacyjne 

 

Emitent 

 

Firma: Biomass Energy Project 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Bydgoszcz 

Adres: ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 

KRS:  0000390977 

REGON: 340919180 

NIP:  5542907667 

Tel:  + 48 693 617 707 

Internet: http://www.bep-sa.pl/ 

E-mail: ir@bep-sa.pl 

 

 

Firma inwestycyjna (Oferujący) 

 

Firma: Prosper Capital Dom Maklerski 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

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

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

Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS:  0000065126 

REGON: 016637802 

NIP:  5252199110 

Tel.  + 48 (22) 201 11 30 

Internet: www.pcdm.pl 

E-mail: biuro@pcdm.pl 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@pcdm.pl


Memorandum Informacyjne Biomass Energy Project S.A. 

 

 

strona 3 z 183 

 

 

 

 

Doradca Prawny 

 

Firma:     Kancelaria Adwokacka Kramer I Wspólnicy sp.j.  

Forma prawna:     spółka jawna 

Kraj siedziby:     Polska 

Siedziba:     Warszawa 

Adres:     ul. Mokotowska 51/53 lok. 1, 00-542 Warszawa 

Oznaczenie Sądu:   Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS:     0000698998 

REGON:     368507231 

NIP:     522- 31-02-562 

Tel.:        48 39 950 15 83 

Internet:     www.kwlaw.pl 

E-mail:     biuro@kwlaw.pl   
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Sprzedający 

 

Nie występuje podmiot sprzedający Akcje Serii G Spółki. 

 

Papiery wartościowe objęte ofertą publiczną 

 

Memorandum przygotowane zostało w związku z ofertą publiczną: 

• nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż 84.375.000 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta 

siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.  

 

Podmiot udzielający zabezpieczenia 

 

Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla oferty publicznej Akcji Serii 

G Emitenta. 

 

Cena emisyjna  

 

Cena emisyjna Akcji Serii G została ustalona na podstawie uchwały nr 1/06/2018 Zarządu Emitenta 

z dnia 14 czerwca 2018 roku oraz wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.  

 

Cena emisyjna Akcji Serii G została ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia 

do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, które zostało udzielone Zarządowi Emitenta na podstawie 

uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2018 roku.  

 

--- 

 

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie 

z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie 

wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie 

 i Emitencie. 

 

Wskazanie przepisów ustawy, zgodnie z którymi oferta publiczna może być przeprowadzana 

na podstawie Memorandum 

 

Oferta publiczna papierów wartościowych następuje w trybie, o którym mowa w art. 41 ust. 1 

w nawiązaniu do art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,  

w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru 

Finansowego niniejszego Memorandum. 
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Wskazanie subemitentów 

 

Przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii G nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję 

usługową ani inwestycyjną. 

 

Data ważności Memorandum 

 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w Warszawie, w dniu 28 września 2018 

roku i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień 28 września 2018 roku. Termin ważności 

Memorandum rozpoczyna się z chwilą publikacji i kończy się z dniem przydziału Akcji, tj. nie później 

niż z dniem 5 listopada 2018 roku.  

 

Tryb informowania o zmianie danych zawartych w Memorandum w okresie jego ważności 

 

Ewentualne zmiany danych zawartych w Memorandum w okresie jego ważności zostaną 

udostępnione w formie aneksu do Memorandum w terminie określonym w art. 41 ust. 4 Ustawie 

o ofercie publicznej, na stronie internetowej Emitenta: www.bep-sa.pl oraz Oferującego: 

www.pcdm.pl 

 

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum In-

formacyjnego lub aneksów do Memorandum Informacyjnego w zakresie organizacji lub prowadze-

nia oferty publicznej, niemającą wpływu na ocenę Akcji Serii G Emitent może udostępnić do pu-

blicznej wiadomości zgodnie z art. 41 ust 10 Ustawy o ofercie w formie Komunikatu Aktualizującego, 

w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne. 

http://www.pcdm.pl/
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1. Czynniki ryzyka 

 

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

 

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce  

 

Sytuacja gospodarcza w Polsce oraz w krajach, w których Emitent prowadzi działalność ma znaczący 

wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu 

produktów krajowych brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych 

wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową 

Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce ze względu na czynniki 

zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji 

finansowej Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. Celem 

ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce oraz 

za granicą z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących 

zmian. 

 

Ryzyko spowodowane zmianą sytuacji makroekonomicznej w Polsce 

 

Działalność Emitenta zależy od szeregu czynników związanych z koniunkturą w polskiej gospodarce. 

Czynniki te obejmują między innymi wzrost lub spadek produktu krajowego brutto, inflację, 

wskaźnik bezrobocia, stawki podatkowe oraz charakterystykę demograficzną społeczeństwa. 

Wszelkie niekorzystne kierunki rozwoju powyższych współczynników mogą mieć negatywny wpływ 

na przyszłe przychody i rentowność Spółki. Należy więc założyć, że istnieje ryzyko cyklicznego 

pogarszania się koniunktury związane z sytuacją makroekonomiczną. Emitent nie jest w stanie 

prognozować prawdopodobieństwa pojawienia się niekorzystnych tendencji, może natomiast 

podejmować działania w celu ograniczenia ich wpływu na swoją sytuację.  

 

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

 

Na działalność Spółki znaczny wpływ mogą mieć liczne zagrożenia wynikające ze zmiany przepisów 

prawa, czy też problemy związane z interpretacją przepisów regulujących prawne aspekty 

prowadzonej przez Emitenta działalności. Brak jednolitej wykładni prawa, częste nowelizacje 

w zakresie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych, zmian 

przepisów podatkowych, prawa pracy, czy innych regulacji m.in. w zakresie rodzaju prowadzonej 

przez Emitenta działalności, mogą powodować pojawienie się wątpliwości w zakresie interpretacji 

dokonywanych zmian oraz ponoszenie przez Emitenta dodatkowych kosztów monitorowania zmian 

legislacyjnych oraz kosztów dostosowywania do zmieniających się przepisów. Błędna interpretacja 
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przepisów prawa może skutkować nałożeniem na Emitenta kar lub sankcji administracyjnych bądź 

finansowych. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Spółka na bieżąco dostosowuje 

standardy prowadzenia działalności do zmieniających się przepisów prawa, na bieżąco monitorując 

zmieniające się przepisy i ich rozumienie.  

 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami 

przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące 

zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne 

przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych 

podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów 

podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie 

wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje 

zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, 

starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących 

zmian. 

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub 

nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze 

gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco 

monitoruje występujące czynniki ryzyka dla nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, 

starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na dostrzegane czynniki ryzyka. 

 

1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko związane z kursem walutowym 

 

Emitent wyjaśnia, iż w dotychczasowej działalności Spółka dokonuje rozliczeń transakcji również 

w walutach obcych, tj. euro oraz dolarach amerykańskich. Mając na uwadze powyższe, dokonywanie 

przez Emitenta rozliczeń w walutach obcych powoduje, iż należy liczyć się z sytuacją w której  

wahania kursów tych walut mogą powodować generowanie strat bądź powstawanie dodatkowych 

przychodów finansowych. Celem ograniczenia opisanego powyżej ryzyka Emitent, na bieżąco 

monitoruje wahania kursów walut obcych oraz kurs PLN. W sytuacji znacznych wahań kursu walut 

Emitent rozważy możliwość stosowania strategii zabezpieczającej przed nadmiernymi wahaniami 

cen waluty obcej. 
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Ryzyko suszy 

 

Plantacje miskanta olbrzymiego, stanowiące główną działalność Emitenta, są uprawami wieloletnimi 

i wykazują dużą odporność na nawet długotrwałe braki opadów. System korzeniowy miskanta ol-

brzymiego jest bardzo rozbudowany (sięga do 2 m głębokości), a rośliny te potrafią pobierać wodę 

z głębszych warstw gruntu. Dodatkowo rośliny te rozbudowują pod ziemią karpy (rhizomy), które 

gromadzą wodę i inne potrzebne do życia części nadziemnej substancje, co pozwala im przetrwać 

w trudnych warunkach. Długotrwały brak opadów może jednak wpłynąć na opóźniony rozwój rośli-

ny i ewentualnie obniżyć plonowanie, jednakże nie prowadzi do zniszczenia plantacji.  

 

W wypadku plantacji drzew Paulowni, drugiej z upraw Emitenta, sytuacja wygląda podobnie. Rośliny 

szybko rozbudowują silny system korzeniowy, który po okresie pierwszego roku wegetacji potrafi 

ochronić roślinę przy okresowych brakach wody. W miarę wzrostu system ten potrafi sięgnąć nawet 

do głębokości 9 m i zabezpieczać ją przed dłuższymi okresami suszy. Brak wody powoduje jednak 

silne ograniczenie wzrostu, dlatego też plantacje drzew Paulowni przygotowane są do zastosowania 

sztucznego nawadniania, posiadając dostęp do źródeł wody. Sposób uprawy i nasadzania drzew za-

pewnia dostęp różnych rozwiązań i maszyn w przestrzeniach między rzędowych, co umożliwia 

w razie konieczności, dodatkowe zasilanie roślin wodą. Jest to jednak element kosztotwórczy. Przy 

uprawie Paulowni standardowo stosowane jest punktowe nawadnianie w momencie sadzenia roślin, 

co zapewnia dobre warunki startu sadzonkom i ich początkowy rozwój. W zaleceniach uprawowych 

bardzo istotne jest, przy braku opadów w okresie pierwszych 7-8 tygodni od wysadzania, dostarcza-

nie roślinie minimum 10 litrów wody na tydzień. Po tym okresie osiągają one wysokość ponad 60 cm 

i rozbudowują na tyle system korzeniowy, iż są w stanie przetrwać kilkutygodniowy brak opadów. 

Dłuższy ich brak w pierwszym roku wegetacji i niestosowanie w tym czasie dodatkowego nawadnia-

nia spowodować może ich uschnięcie. 

 

W momencie zakładania plantacji czynnik braku wody odgrywa większą rolę. Młode sadzonki w po-

staci podzielonych karp, które wysadza się w ziemi są w okresie pierwszych kilku tygodni mniej od-

porne na braki wody, jednakże moment w którym są one sadzone tj. kwiecień-maj jest okresem po-

zimowym, w którym gleba nasączona jest wodą, co pozwala na rozwój systemu korzeniowego 

w oparciu o dostępne zasoby. Dodatkowo Emitent dysponuje sprzętem do nawadniania pozwalają-

cym w sytuacjach szczególnie niekorzystnych warunków pogodowych (suszy) dostarczać wodę 

na plantacje w okresie ukorzeniania sadzonek.  

 

Ryzyko powodzi oraz czynniki ryzyka związane z nawodnieniem upraw 
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Założone przez Emitenta plantacje mateczne nie znajdują się na terenach zalewowych. Plantacje 

położone są od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów nad poziomem istniejących w terenie 

zbiorników wodnych czy rzek, co powoduje, iż nie są zagrożone zniszczeniem przez płynące wody 

powodziowe. Duży poziom opadów i okresowe miejscowe nawodnienia nie powodują praktycznie 

poważniejszych strat i ograniczenia plonów, jednakże nie można wykluczyć, iż intensywne opady 

deszczu i ponadprzeciętny poziom wód gruntowych może przyczynić się do zalania terenów 

plantacji.  

 

Ryzyko gradobicia oraz pożaru 

 

Miskant jest rośliną o silnym i rozbudowanym systemie korzeniowym oraz sztywnych, mocnych 

łodygach pozwalających na dorastanie do 3-4 m wysokości. Wykazuje się bardzo dużą odpornością 

na uszkodzenia mechaniczne. Należy on do wieloletnich roślin trawiastych i ewentualne zniszczenie 

pędu nadziemnego z powodu wymienionych czynników nie powoduje uszkodzenia karp 

podziemnych. W długo trwającym okresie wegetacji (od kwietnia do listopada) rośliny wytwarzają 

w sposób ciągły szereg nowych pędów, które zastępują uszkodzone. Paulownia podobnie jak miskant 

posiada silny i rozbudowany system korzeniowy oraz charakteryzuje się dużą odpornością 

na uszkodzenia mechaniczne. Wrażliwość na gradobicie występuje w początkowych 2-3 miesiącach 

uprawy. Może wtedy nastąpić uszkodzenie pędów wzrostowych i liści. Roślina posiada jednak silne 

zdolności regeneracyjne powodujące, iż nawet całkowite zniszczenie pędu w tym okresie nie 

powoduje jej wyginięcia. Część podziemna – karpa korzeniowa wypuszcza kolejne pędy, które 

w szybkim czasie odbudowują roślinę. Po okresie 3 miesięcy rozwoju, pęd główny osiąga wielkość 

i grubość zabezpieczającą go przed tego typu uszkodzeniami, a ewentualne uszkodzenia liści mogą 

opóźnić rozwój, nie powodując jednak wymarcia rośliny. Emitent nie może jednak wykluczyć, mimo 

istotnej wytrzymałości roślin na uszkodzenia mechaniczne takie jak gradobicie, iż szczególnie 

uciążliwie warunki pogodowe mogą wpłynąć na rozwój upraw. 

 

Ryzyka związane z wystąpieniem pożaru, w zakresie uprawy Paulowni, w ocenie Emitenta nie 

są istotne. W okresie wegetacyjnym są to rośliny zielone, silnie uwodnione. Przestrzenie 

międzyrzędowe utrzymywane są jako czarny ugór, co silnie ogranicza możliwość przenoszenia ognia. 

Po okresie wegetacji liście opadają a pozostający pęd główny z jego zdrewniałą częścią 

charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury. Temperatura zapłonu dla drewna 

Paulowni wynosi 410 stopni Celsjusza i jest prawie dwukrotnie wyższa niż innych gatunków drzew. 

Dodatkowo drzewo nie zawiera w sobie olejków eterycznych i żywic, które mogłyby ułatwiać zapłon 

i podtrzymywać ogień.  

 

W zakresie ryzyka pożaru przy uprawie Miskanta, należy wskazać, iż zagrożenie pożarowe 

występuje po sezonie wegetacyjnym począwszy od października do kwietnia, jednakże ww. ryzyko 

dotyczy jedynie części nadziemnej rośliny, i wystąpienie pożaru nie powinno powodować 

uszkodzenia systemu korzeniowego i strat w sadzonkach. 
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Ryzyko związane z niską temperaturą 

 

Dla istniejących plantacji Emitenta przymrozki są ograniczonym zagrożeniem. Okres wegetacji za-

czyna się w maju, tj. w okresie, gdy takie zjawiska są rzadkie. Silny przymrozek jest w stanie znisz-

czyć pierwsze pędy, nie powoduje jednak przemarznięcia i uszkodzenia podziemnej części rośliny, 

która w dalszym okresie wegetacyjnym wypuszcza kolejne pędy nadziemne. 

 

Zagrożenie przemarzaniem istnieje natomiast w okresie zimowym dla nowo założonych plantacji. 

Temperatury poniżej -20 stopni Celsjusza, przy braku okrywy śnieżnej, mogą uszkodzić część roślin 

w wypadku Miskanta. Dla Paulowni są to temperatury poniżej -25 stopni Celsjusza. Przemarznięcie 

części nadziemnej rośliny po pierwszym roku wegetacji może powodować konieczność jej ścięcia 

do podstawy korzenia, co nie powoduje śmierci rośliny, jednakże opóźnia jej rozwój. Z istniejącego 

systemu korzeniowego wypuszcza ona kolejny pęd, który nadgania wzrost w kolejnym sezonie wege-

tacyjnym. Bardzo rzadko obserwuje się uszkodzenia części podziemnej rośliny w wyniku silnych 

mrozów, niemniej przy temperaturach poniżej wspomnianego wyżej progu jest to możliwe. Środ-

kiem zabezpieczającym jest stosowanie ściółkowania plantacji jednorocznych.  

 

Ryzyko związane z chorobami oraz szkodnikami 

 

Miskant olbrzymi jest rośliną odporną na choroby i w warunkach polskich nie występują istotne za-

grożenia związane z wystąpieniem chorób lub uszkodzeniem rośliny przez szkodniki. Gatunki mi-

skanta są podatne na szkodniki i choroby, jednakże w miejscach ich pochodzenia (w Azji), natomiast 

jak na razie nie znaleziono ich śladów w Polsce. Na chwilę obecną, w Irlandii zauważono, że larwy 

dwóch szkodników – ćmy wiejskiej i niesobki chmielanki żywią się miskantem, co może powodować 

problemy w przyszłości. W przypadku wystąpienia ww. owadów na plantacjach Emitenta, konieczne 

mogą wówczas okazać się opryski, co może wiązać się z wystąpieniem dodatkowych kosztów 

po stronie Emitenta. Straty w uprawie miskanta mogą również stwarzać króliki, ponieważ żywią się 

świeżo pojawiającymi się liśćmi. W przypadku, w którym króliki będą stanowiły poważne zagrożenie, 

może istnieć konieczność ogrodzenia plantacji już istniejących lub ogrodzenia plantacji przed rozpo-

częciem upraw.  

 

Paulownia jest rośliną odporną na choroby, jednakże szkodliwe owady mogą ją atakować. Celem za-

bezpieczenia upraw Paulowni w okresie pierwszych trzech lat stosowane są okresowe opryski środ-

kami owadobójczymi. Owady mogą atakować liście rośliny, nie uszkadzają jednak i nie atakują jej 

pnia. Nowe liście pojawiają się stale w okresie wegetacji, także nawet uszkodzenie ich części nie 

wpływa w większym stopniu na jej rozwój. Po upływie pierwszych trzech lat zagrożenia te maleją 

i rodzaj pokrywy listnej jest bardziej odporny na uszkodzenia przez owady. Na dzień dzisiejszy, nie  

obserwuje się rozwoju szkodników specyficznych dla tego gatunku. Plantacje paulowni są ogrodzo-

ne, celem zabezpieczenia ich przed potencjalnymi uszkodzeniami przez zwierzynę leśną. 
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Ryzyko związane z występowaniem chwastów 

 

W związku z prowadzonymi przez Emitenta plantacjami, jednym z istotnych elementów upraw jest 

kontrola występowania chwastów. Jeśli chwasty nie będą kontrolowane, zaczną konkurować 

z uprawą o dostęp do światła, wody oraz substancji odżywczych i w ten sposób mogą przyczynić się 

do zmniejszenia zbiorów. Poziom ingerencji chwastów będzie zależał od stopnia dojrzałości uprawy 

(jej zdolności do pokonania chwastów), stopnia zagęszczenia chwastów na danym terenie oraz 

różnorodności gatunków owych chwastów (co jest uzależnione od położenia, pory roku, klimatu oraz 

wcześniejszego przeznaczenia terenu). Kontrola chwastów jest niezbędna już w fazie przygotowania 

ziemi do uprawy miskanta i paulowni - konieczne jest tu stosowanie herbicydów niszczących 

chwasty w fazie przygotowania gruntów do obsadzenia oraz w fazie sadzenia uprawy, ponieważ 

początkowy wolny wzrost miskanta i paulowni zmniejsza ich możliwości konkurencyjne. Proces 

przygotowania pola do wysadzenia roślin powoduje naruszenie gleby, co pobudza kiełkowanie 

nasion chwastów. Ponadto, stosowana w uprawach stosunkowo niska gęstość nasadzeń powoduje 

powstanie dużych przestrzeni pomiędzy roślinami, na których mogą pojawić się chwasty. Na tym 

etapie wzrost młodych sadzonek może łatwo zostać „zagłuszony” przez obecność chwastów. Wraz 

ze wzrostem upraw oraz ich rozwojem do kontrolowania chwastów można użyć różnorakich 

herbicydów selektywnych. Okres zagrożenia upraw przez obecność chwastów występuje 

w szczególności w pierwszym roku uprawy. Późniejszy szybki rozrost roślin i gęsta okrywa ich części 

nadziemnych praktycznie uniemożliwia chwastom dostęp do światła i składników pokarmowych, 

co jednak nie wyklucza ryzyka. W wypadku upraw paulowni w pierwszych dwóch latach stosuje się 

również mechaniczne niszczenie chwastów w przestrzeniach międzyrzędowych za pomocą różnego 

rodzaju agregatów uprawowych lub kultywatorów. 

 

Ryzyko związane z sezonowością upraw oraz długoterminową uprawą roślin 

 

Miskant jest rośliną wieloletnią i do osiągniecia celu uprawy na sadzonki najlepiej nadają się kłącza 

roślin 2-3 letnich, w związku z czym ich cykl produkcyjny jest stosunkowo długi i skorelowany z tym 

okresem. Emitent przewiduje coroczne odnawianie plantacji poprzez nowe nasadzenia ok.1,5 

miliona sztuk sadzonek. Produkcja realizowana jest cyklu 2-3 letnim, po którym następuje 

wykopanie, podział i sprzedaż sadzonek. Okres 2 lat uprawy umożliwia uzyskanie ok. 20 sztuk 

sadzonek z 1-go rozmnażanego kłącza. Cykliczność upraw oznacza też cykliczność przychodów, które 

z pierwszych upraw uzyskiwane są corocznie, po okresie 2-3 lat od ich zasadzenia, głównie w okresie 

kwiecień – maj - czerwiec.  

 

Uprawa paulowni, celem uzyskania drewna posiada jeszcze dłuższy cykl produkcyjny. Cykl 

wzrostowy rośliny to 8-10 lat. Większość kosztów związanych z jej uprawą ponoszonych jest 

w pierwszych trzech latach cyklu. Przychody następują po wycince drzew i są możliwe do osiągnięcia 

począwszy od 4-go roku uprawy z cięć przerzedzających i pielęgnacyjnych. W perspektywie 
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podpisanych ostatnio porozumień klimatycznych powstaje też możliwość uzyskiwania certyfikatów 

pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) dla plantacji drzew, co może stać się stałym corocznym 

źródłem przychodów z ich sprzedaży. Spółka przygotowuje się do realizacji zadań w powyższym 

zakresie. Uprawa paulowni jako materiału sadzeniowego posiada cykl 1-roczny, uprawa zaś jako 

drzew do zazieleniania terenów i ogrodów 2-3 lata. 

 

Długoterminowe okresy produkcyjne, zarówno miskanta jak i paulowni, oznaczają konieczność 

posiadania przez Emitenta środków finansowych pozwalających na realizacje tejże działalności 

i programu inwestycyjnego w okresie pierwszych lat od założenia plantacji pochodzących głównie 

ze środków własnych, przy założeniu, że przychody ze sprzedaży są przez Emitenta będą osiągane 

w okresie późniejszym. Emitent przewiduje, iż podstawowe środki pochodzić będą z kapitału Spółki, 

z którego sfinansowano pierwszy etap inwestycji i którego wysokość pozwala na realizacje kolejnych 

etapów.  

 

Spółka uzyskuje również przychody z bieżącej działalności, których wysokość pozwala 

na ponoszenie kosztów zakładania i obsługi plantacji. W przypadku zaistnienia potrzeby Emitent 

może również ubiegać się o finansowanie w banku dla realizacji większych inwestycji, jak również 

Emitent nie wyklucza podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozyskania kapitału w wyniku 

zaangażowania dotychczasowych oraz nowych akcjonariuszy.  

 

Ryzyko konkurencji 

 

W związku z tym, iż w ramach prowadzonej działalności Emitent zajmuje się również importem 

i sprzedażą rowerów i skuterów elektrycznych, istnieje ryzyko istnieje ryzyko pojawienia 

się na rynku konkurencyjnych dostawców podobnych produktów importowanych z regionu 

azjatyckiego. Aktualnie w Polsce istnieją importerzy tego rodzaju sprzętu, szczególnie w zakresie 

rowerów elektrycznych i w mniejszym stopniu skuterów elektrycznych. Emitent  posiada 

bezpośrednie kontakty z producentami tegoż sprzętu w Chinach, nabywając produkt w  cenach 

producentów, przez co może skutecznie konkurować z innymi podmiotami. 

 

Ryzyko związane z polityką celną 

 

Wśród potencjalnych czynników ryzyka wymienić należy ryzyka związane ze zmianami w polityce 

celnej UE wprowadzaniem wyższych barier celnych bądź kontyngentów i kwot przywozowych też 

innych ograniczeń związanych z importem z tego regionu. 

 

Ryzyko związane z dużymi kosztami inwestycyjnymi zakładania plantacji 

 

Założenie plantacji miskanta oraz paulowni wiąże się ze znacznym kosztem inwestycyjnym, co może 

stanowić problem dla wielu rolników, którzy nie posiadają wolnych środków finansowych na długo-
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terminowe inwestycje. Emitent w ramach prowadzonej działalności podejmuje działania mające na 

celu realizację długoterminowych inwestycji związanych z rozwojem plantacji, co wiąże się ze zwięk-

szonymi nakładami inwestycyjnymi na początkowym etapie oraz stosunkowo długim oczekiwaniem 

na zwrot z inwestycji, co może mieć wpły na wyniki finansowe Emitenta.  

 

 

 

Ryzyko związane z możliwością utraty kadry menadżerskiej 

 

Ze względu na specyfikę działalności Emitenta pojawia się istotne ryzyko utraty przedstawicieli ka-

dry zarządzającej. Kadra zarządzająca Emitenta składa się z osób, które dysponują znacznym do-

świadczeniem dotyczącym działalności prowadzonej przez Emitenta. Zmiany kadrowe w ww. zakre-

sie mogą mieć strategiczne znaczenia dla działalności Emitenta oraz powodować trudności w funk-

cjonowaniu przedsiębiorstwa przy jednoczesnej utracie przewagi konkurencyjnej wynikającej 

ze znacznej wartości kapitału ludzkiego.  

 

Ryzyko związane z zatrzymaniem kluczowych pracowników i pozyskaniem nowych 

 

Emitent jest podmiotem gospodarczym o nierozbudowanej strukturze zatrudnienia, jednakże 

w związku z planowanym rozwojem nowoczesnych technologii Emitent może być silnie uzależniony 

od kompetencji, wiedzy oraz umiejętności wysoko wykwalifikowanych współpracowników 

naukowych aktywnie uczestniczących w pracach naukowych, w szczególności mając na uwadze, 

iż w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, Emitent złożył wnioski o dofinansowanie, a rola 

współpracowników naukowych jest kluczowa. Stosowany przez Emitenta model zatrudnienia 

w zakresie współpracowników naukowych opiera się w szczególności na umowach o pracę, które 

do momentu rozpoczęcia działań w planowanym zakresie mają charakter warunkowy. Mając 

na uwadze powyższe utrata kluczowych współpracowników mogłaby negatywnie wpłynąć 

na realizacje działań w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii.  

 

Ryzyko związane z niezrealizowaniem zakładanej strategii rozwoju 

 

Emitent zamierza zrealizować strategię, której celem jest powiększenie posiadanych plantacji sadzo-

nek miskanta i paulowni. Zarząd Emitenta podjął działania mające na celu przygotowanie nowych 

plantacji. Ewentualne opóźnienie w założeniu nowych plantacji lub niepowodzenie niniejszego 

przedsięwzięcia może skutkować opóźnieniem rozwoju Emitenta oraz może mieć wypływ na wyniki 

finansowe Emitenta. Inwestycje Emitenta będą finansowane z środków własnych. Wobec powyższe-

go spadek przychodów oraz nadmierne rozbudowanie programu inwestycyjnego przy długich cy-

klach produkcyjnych, może spowodować okresowy brak środków na inwestycje i opóźnienie rozwo-

ju Emitenta. 
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Ponadto, z uwagi na planowany przez Emitenta rozwój innowacyjnych technologii, Emitent narażony 

jest na ryzyko związane z tym, iż może okazać się, że obrana przez Emitenta strategia rozwoju i 

podejmowanie działania okażą się nieprawidłowe. Powyższe, może mieć wpływ na ryzyko 

niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych.  

 

 

 

Ryzyko związane z pozyskaniem oraz utrzymaniem odbiorców produktów wytwarzanych przez Emi-

tenta  

 

W zakresie pozyskiwania odbiorców dla swoich produktów Spółka stanąć może przed problemem 

znalezienia i utrzymania stałych nabywców głównie w części związanej z produkcją sadzonek mi-

skanta. Zakładanie plantacji produkcyjnych tej rośliny wymaga zakupu ok.12.000 sztuk /1 ha i na-

kładu inwestycyjnego z tym związanego rzędu ok. 6.000 zł /1ha. Stanowić to może barierę dla mniej-

szych rolników wyłączając ich w znacznej części z grupy potencjalnych odbiorców. Dla grupy więk-

szych odbiorców istnieje również ryzyko zmierzenia się z ofertami dużych dostawców zagranicznych 

oraz powstawania poważniejszej konkurencji na rynku krajowym. Elementem ryzyka ogólnego dla 

wzrostu sprzedaży sadzonek jak i biomasy może być spadek popytu przy drastycznej zmianie podej-

ścia i przepisów związanych z produkcją energii odnawialnej. W zakresie związanym z paulownią 

wysokie koszty inwestycji sięgające (przy obsadzie 600 sadzonek na 1 ha i kosztami ich nasadzenia 

oraz budowy infrastruktury technicznej) kwoty 40.000 zł/ha są też istotną barierą dla wielu klien-

tów. 

 

Ryzyko utraty płynności 

 

Realizacja celów operacyjnych i strategicznych wymaga dużej dyscypliny w zarządzaniu płynnością 

finansową przedsiębiorstwa. Realizowany rozwój Emitenta w zakresie poszerzania zakresu 

posiadanych plantacji niewątpliwie wymaga zaangażowania finansowego. W związku z tym, 

w przypadku nadmiernego zaangażowania finansowego związanego z rozwojem plantacji, istnieje 

ryzyko wystąpienia problemów z bieżącą płynnością, co mogłoby doprowadzić do trudności 

w czasowym wywiązywaniu się Emitenta z zobowiązań finansowych. Emitent zapobiega wystąpieniu 

tego ryzyka przez wdrożenie odpowiednich metod planowania prac i sposobu zabezpieczenia 

bieżącego finansowania swojej działalności z uwzględnieniem okresowych zmian w wysokości 

przychodów.  

 

Ryzyko związane z realizacją projektów z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy Unii Europej-

skiej 

 

W ramach prowadzonej działalności, Emitent  zamierza brać udział w projektach objętych dofinan-

sowaniem m.in. ze środków unijnych (zarówno samodzielnie jak i w ramach partnerstwa z innymi 
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podmiotami). W przypadku, w którym Emitent podejmuje decyzje o złożeniu wniosku w celu ubiega-

nia się o fundusze w ramach dofinansowania, zobowiązany jest do kompleksowego przygotowania 

wniosku. W przypadku korzystania przez Emitenta z pomocy specjalistów zewnętrznych na etapie 

sporządzania wniosku, Emitent musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów w tym zakresie. 

Co więcej, zarówno złożenie wniosku jak i realizacja projektu już po uzyskaniu finansowania, w tym 

m.in. wypełnienie wszelkich niezbędnych wymogów formalnych, przyjęcie prawidłowego sposobu 

rozliczania otrzymanych funduszy jak i wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi projektu, może 

wiązać się z ryzykiem niewywiązania się ze wszystkich nałożonych obowiązków, a w sytuacji daleko 

idących konsekwencji, konieczności zwrotu dofinansowania.  

 

Na dzień publikacji Memorandum Informacyjnego, Emitent złożył trzy wniosku w sprawie ubiegania 

się o dofinansowania, tj.:  

1. wniosek z dnia 6 lipca 2018 roku o dofinansowanie złożony do Departamentu Programów 

Wsparcia Innowacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 

1/2. 1/2018 pod nazwą CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE Technologie Przetwórstwa 

Biomasy Nadmiarowej. Całkowita wartość projektu to 20.650.470 złotych, kwota kosztów 

kwalifikowalnych 16.789.000 złotych, a kwota dofinansowania projektu to 11.175.230 złotych. 

Obiekt zamierza dzierżawić , stad też obniżenie kosztów projektu. Celem realizacji projektu jest 

stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego wyposażonego w szereg modułów badawczych 

dedykowanych technologiom związanym między innymi z nowymi węglowymi sorbentami 

wodoru oraz węglowymi paliwami zawiesinowymi. 

2. wniosek z dnia 10 sierpnia 2018 roku o dofinansowanie złożony do Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju, w ramach konkursu 2/1.2/2018 o tytule "Opracowanie modelu osobowego pojazdu 

elektrycznego na bazie zunifikowanej, ultralekkiej platformy podwoziowej produkowanej 

w technologii kompozytowej, zasilanego układem hybrydowym wodorowo-bateryjnym 

lub bateryjnym." Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu objętego wnioskiem wy-

nosi 10.378.750 złotych, a kwota dofinansowania projektu to 7.695.200 złotych. Celem projektu 

jest stworzenie w pełni funkcjonalnego modelu osobowego samochodu elektrycznego 

o konstrukcji lekkiej z zasilaniem wodorowym.  

3. wniosek z dnia 30.05.2018 złożony do Narodowego Centrum Badań i rozwoju o dofinansowanie 

w ramach programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 5/1/1.1.1./2017. W 

ramach tego konkursu Spółka ubiegała się o dofinansowanie w kwocie 7.231.670,00 zł dla projek-

tu "Technologia wykorzystywania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji 

innowacyjnego materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach technicznomechanicz-

nych". 

 

Ryzyko konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych 

 

W związku z planowanym przez Emitenta istotnym rozwojem działalności w zakresie nowoczesnych 

technologii, m.in. w zakresie utworzenia Centrum Badawczo Rozwojowego, opracowania modelu 
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osobowego pojazdu elektrycznego czy opracowania technologii innowacyjnego tworzywa drzewne-

go typu Lignolit), mimo złożonych wniosków w sprawie ubiegania się o dofinansowanie Emitent li-

czy się z poniesieniem znaczących nakładów na realizacje przedmiotowych projektów. Istotne 

dla branży pozostają również zmiany technologiczne oraz zmienność zapotrzebowania rynku. Po-

wyższe okoliczności niosą ze sobą ryzyko konieczności ponoszenia znaczących nakładów inwesty-

cyjnych w stosunkowo krótkim okresie czasu. 

 

 

 

Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 

 

Prowadzona przez Emitenta działalność, również w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii 

wiąże się z ryzykiem, iż osoby trzecie mogą wejść w posiadanie określonych praw własności intelek-

tualnej i przemysłowej do rozwiązań wykorzystywanych przez Emitenta. Zamiarem Emitenta jest 

dążenie do uniknięcia takiej sytuacji w ramach prowadzonej działalności, w której działania osób 

trzecich mogłyby naruszać prawa własności przemysłowej i intelektualnej Emitenta.  

 

1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Wprowadzenie Akcji Serii do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu odbywa się na wniosek Emi-

tenta. Wprowadzenie Akcji Serii G będzie miało miejsce po spełnieniu odpowiednich warunków, 

wskazanych w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z §5 Re-

gulaminu Alternatywnego systemu obrotu Organizator Alternatywnego systemu obrotu obowiązany 

jest podjąć uchwałę o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych 

do obrotu w alternatywnym systemie w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez ich emi-

tenta właściwego wniosku. W przypadku gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty 

są niekompletne lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 

bieg terminu do podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, rozpoczyna się od dnia uzupełnienia 

wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego systemu obrotu wymaganych informacji, 

oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego systemu obrotu w porozumieniu z emi-

tentem może określić inny termin wprowadzenia danych instrumentów finansowych do obrotu. 

Nie jest możliwe pełne wykluczenie ryzyka z tym związanego, niemniej na dzień opublikowania 

przedmiotowego Memorandum Informacyjnego, w opinii Emitenta, warunki wprowadzenia instru-

mentów finansowych na rynek NewConnect są spełnione. 

 

Zgodnie z §3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego systemu obrotu wprowadzenie do obrotu w alterna-

tywnym systemie mogą być instrumenty finansowe, o ile: 
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• został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba że sporządzenie tego 

dokumentu nie jest wymagane,  

• zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona, 

• w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwi-

dacyjne, 

• wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 10 gr, w przypadku wprowadzania do obrotu praw 

do akcji lub praw poboru akcji, wymóg ten stosuje się odpowiednio do akcji, które powstaną 

z przekształcenia tych praw do akcji oraz do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw pobo-

ru. Powyższego wymogu nie stosuje się do akcji, praw do akcji lub praw poboru akcji emitenta, 

którego inne akcje lub prawa do akcji zostały wcześniej wprowadzone do alternatywnego syste-

mu obrotu bez konieczności spełnienia tego wymogu. Organizator Alternatywnego Systemu mo-

że odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu ob-

rotu lub interesowi jego uczestników.  

W przypadku nie wprowadzenia Akcji do Alternatywnego systemu obrotu na rynek, akcjonariusz 

Spółki nie będzie mógł zbyć objętych Akcji Serii G Emitenta w obrocie zorganizowanym. Zbycie Akcji 

będzie możliwe wyłącznie w drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów cywil-

noprawnych. 

 

Ryzyko związane z opóźnieniem w rozpoczęciu notowań Akcji Serii G 

 

Notowanie Akcji w Alternatywnym systemie obrotu rozpocznie się po wpisaniu do rejestru 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii G oraz 

po uzyskaniu stosownych zgód Organizatora Alternatywnego systemu obrotu. Ewentualne 

przedłużenie się okresu rejestracji Akcji Serii G przez sąd rejestrowy skutkować będzie opóźnieniem 

rozpoczęcia notowań Akcji w stosunku do terminu rozpoczęcia notowań zakładanego przez 

Emitenta, przy czym Emitent szacuje, iż nastąpi to w terminie około sześciu miesięcy od dnia 

powzięcia przez Emitenta informacji o wpisaniu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii G.  

 

Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii G Emitenta 

 

Emisja Akcji Serii G nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 

• do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G w terminach określonych w Memorandum 

Informacyjnym, nie zostanie objętych zapisem oraz należycie opłaconych przynajmniej pięć 

Akcja Serii G; 

• Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu 

miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 

Akcji Serii G; 
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• sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii G. 

 

Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji Serii G, a środki finansowe 

przeznaczone na objęcie akcji będą czasowo zamrożone, natomiast ich zwrot będzie następował 

bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii G uzależniona jest 

także od złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego 

kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, 

określającego wysokość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie liczby Akcji Serii 

G objętych prawidłowymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z art 310 k.s.h., w związku 

z art 431 §7 k.s.h., powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej 

subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze 

emisji Akcji Serii G. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G i tym samym niedojście 

emisji Akcji Serii G do skutku. 

 

Zarząd Emitenta oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji Akcji Serii G zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii G i po otrzymaniu 

wszystkich niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na akcje. 

 

Ryzyko związane z powództwem o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały 

o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G 

 

Zgodnie z art. 422 k.s.h. uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi 

obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być 

zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo 

do wytoczenia powództwa przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom 

tych organów, a także akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu 

zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału 

na walnym zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, 

jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały 

w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  

 

Ponadto, zgodnie z art. 425 k.s.h., możliwe jest zaskarżenie przez te same osoby uchwały walnego 

zgromadzenia sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa 

o stwierdzenie nieważności takiej uchwały.  
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Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności uchwały 

o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G z przepisami prawnymi, 

Statutem, dobrymi obyczajami i interesem Spółki.  

 

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd 

rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. 

 

Zgodnie z art. 56 ustawy o obrocie w przypadku, gdy uchwała walnego zgromadzenia 

o podwyższeniu tego kapitału została uchylona albo stwierdzono jej nieważność, a akcje 

wyemitowane w wyniku podwyższenia zostały uprzednio objęte tym samym kodem razem z innymi 

akcjami tej spółki, w depozycie papierów wartościowych przeprowadzana jest redukcja wartości 

nominalnej wszystkich akcji oznaczonych tym kodem. Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie 

redukcji, o której mowa powyżej, w depozycie papierów wartościowych przeprowadzana jest 

redukcja ogólnej liczby akcji oznaczonych danym kodem. Na podstawie zawiadomienia 

o przeprowadzeniu redukcji złożonego przez Krajowy Depozyt właściwy sąd rejestrowy dokonuje 

odpowiedniej zmiany w rejestrze przedsiębiorców, a następnie wzywa spółkę do dostosowania 

w określonym terminie brzmienia statutu do zmienionego stanu prawnego.  

 

Spółka jest obowiązana do zwrotu akcjonariuszom środków uzyskanych w wyniku emisji akcji, które 

są zapisane na rachunkach akcjonariuszy. Wartość środków zwracanych przez emitenta jest 

wyznaczona odpowiednio stosunkiem zredukowanej wartości nominalnej akcji zapisanych na ich 

rachunkach papierów wartościowych do wartości nominalnej wszystkich akcji będących 

przedmiotem redukcji albo stosunkiem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów 

wartościowych, które zostały objęte redukcją, do łącznej liczby zredukowanych akcji. 

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta do dnia sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie zostało 

złożone przeciwko Emitentowi żadne powództwo w tej sprawie. Spółka nie może jednak zapewnić, 

że nie zostały wytoczone powództwa, o których mowa powyżej.  

 

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Serii G 

 

Emitent wskazuje, iż wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza 

zapisu ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie 

skutkuje nieważnością zapisu. 

 

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji 

 

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać 

znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą 

od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji 
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inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających 

na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych 

od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych 

notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym 

bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu 

cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku 

regulowanym.  

 

W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę 

o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji. 

 

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich 

w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym 

przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich 

nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych 

Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości 

zakupu tych papierów w wybranym przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie 

cenie. 

 

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym 

systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku 

regulowanym, w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 

stabilnego wzrostu lub zrównoważonych. 

 

Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na akcje  

 

Zgodnie z art. 438 § 1 k.s.h. termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż 3 (trzy) 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu 

zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Serii G przesunięciu ulegnie również termin przydziału 

Akcji Serii G, w konsekwencji czego w późniejszym terminie rozpocznie się obrót na GPW Akcjami 

Serii G. Konsekwencją dla inwestorów może być opóźnienie w możliwości rozporządzania 

instrumentami finansowymi, które nabyli, albo gotówką, którą wpłacili. 

 

Ryzyko redukcji Zapisów Dodatkowych 

 

W przypadku zapisów dodatkowych, jeśli łączna liczba Akcji Serii G w tych zapisach przekroczy 

liczbę Akcji Serii G pozostających do przydziału, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane. Jeżeli 

przekroczenie to będzie znaczące, stopień redukcji zapisów również będzie znaczący. Środki z tytułu 

redukcji zapisów zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań. 
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Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie 

z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi: 

1) na wniosek emitenta; 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

 

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić 

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

odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu 

zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których 

mowa w pkt 2) lub 3) w akapicie powyżej. 

 

Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach określonych 

przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi 

na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. 

 

Zgodnie z §11 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego 

Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji 

o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem 

wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji 

na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub 

instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie 

zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego 

funkcjonowania rynku.  

 

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 1 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć instrumenty 

finansowe z obrotu: 

• na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie 

od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków; 

• jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników; 

• jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie; 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta; 
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• 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. 

 

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 2 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty finansowe 

z obrotu: 

1. w przypadkach określonych przepisami prawa; 

2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 

3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

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

emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, ze względu 

na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie 

kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania 

upadłościowego ze względu na to, że majątek emitent nie wystarcza lub wystarcza jedynie na 

zaspokojenie kosztów postępowania,  

5. w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych 

instrumentów finansowych albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie 

wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia 

o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta 

dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie 

kosztów postępowania - z zastrzeżeniem, że wykluczenie to dotyczy dłużnych instrumentów 

finansowych tego emitenta, 

z zastrzeżeniem iż organizator może odstąpić od wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu 

na tej podstawie, jeżeli przed upływem terminu wskazanego w niniejszym punkcie sąd wyda 

postanowienie: 

• o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania 

układowego lub postępowania sanacyjnego, lub 

• w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub 

• o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym. 

 

W powyższych trzech przypadkach, zgodnie z §12 ust. 2b Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie miesiąca 

od uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie: 

• odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w przyspieszonym postępowaniu układowym, 

postępowaniu układowym lub postępowaniu sanacyjnym; 
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• umorzeniu przez sąd  postępowania restrukturyzacyjnego obejmującego przyspieszone 

postępowanie układowe, postępowanie układowe lub postępowanie sanacyjne lub 

zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 

• u z mocy prawa układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.  

 

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji 

o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  

 

Zgodnie z §12 ust. 4 Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe 

niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku 

regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie 

wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego 

ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku 

publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 

Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę 

dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.  

 

Zgodnie z §12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu 

podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją 

uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego 

Autoryzowanemu Doradcy, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany 

Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu.  

 

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu 

emitent może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za 

złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu.  

Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne 

rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, 

po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie 

dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, 

rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego 

Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, 

może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy. Decyzja 

o  wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie terminu 

do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 5 dni 

roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu 

tych terminów obrót danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.  
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Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych 

instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty 

doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne 

rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi 

uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio 

do innych instrumentów finansowych danego emitenta.  

 

Postanowień, o których mowa w §12a ust. 1-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

nie stosuje się, w przypadku o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu, chyba że wykluczenie z obrotu uzależnione zostało od spełnienia przez emitenta 

dodatkowych warunków. 

 

Postanowień, o których mowa w §12a ust. 2-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie 

stosuje się w przypadkach, o których mowa w §12 ust. 2 pkt 1)-5) i ust. 2b) Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku niepodpisania 

przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez 

Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w przedmiotowym zakresie (§17b ust. 1) albo 

w terminie 30 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym 

mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie 

zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator 

Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu 

w alternatywnym systemie.  

 

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu 

może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez 

emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania 

lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków. W informacji tej Organizator 

Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta 

obowiązki Autoryzowanego Doradcy. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator 

alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, 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. 
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Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami 

finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, 

Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu 

zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 3 a -3 b) Ustawy o obrocie, w żądaniu, o którym mowa w art. 78 

ust. 3 Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. 

Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą 

zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 3. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, 

o którym mowa w ust. 3, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki 

zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa 

obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 

inwestorów. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego 

systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku 

gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu 

obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

 

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane 

są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

 

W przypadku gdy Emitent lub sprzedający lub podmiot ubiegający się o dopuszczenie instrumentów 

finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym nie wykonuje 

lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, 

a  w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzane do obrotu w alternatywnym sys-

temie obrotu - Komisja może wydać decyzję o decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych 

z obrotu w tym systemie, albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową pod-

miotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie 

sankcje łącznie. 

Zgodnie z art. 30 Rozporządzenia MAR Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego przyznano 

uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków 

administracyjnych, w maksymalnej wysokości i w zakresie, co najmniej określonym w art. 30 ust. 2 

Rozporządzenia MAR. Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia 

naruszeń określonych w Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji 
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poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej 

wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp 

do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie 

z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej 

następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych: 

• w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % 

całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego 

sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym 

walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,  

• w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych 

rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez 

organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość 

tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz  

• w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie 

członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej 

na dzień 2 lipca 2014 r.  

 

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, dodanego ustawą z dnia 10.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 

724), który wszedł w życie 6 maja 2017 roku – jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, Komisja może 

wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, 

a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu - decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, 

albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% 

całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym 

za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.  

 

Zgodnie z art. 96 ust. 1j Ustawy o ofercie jeżeli uczestnik rynku uprawnień do emisji nie wykonuje 

lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 2, 4, 7 lub 8 Rozporządzenia 

MAR, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej 

równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł. 

 

Ponadto, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 

przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1i lub ust. 1j Ustawy 

o ofercie, zamiast kary, o której mowa w tych przepisach, Komisja może nałożyć karę pieniężną 

do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbsgq4teltqmfyc4mrygiytqobrha
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Ryzyko podjęcia uchwały o odmowie wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym 

systemie obrotu 

 

Zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator podejmuje 

uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu instrumentów 

finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie, jeżeli: 

• nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w niniejszym Regulaminie; lub  

• uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby 

bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników, przy czym dokonując oceny wniosku 

w tym zakresie Organizator Alternatywnego Systemu, uwzględniając rodzaj instrumentów 

finansowych objętych wnioskiem, bierze pod uwagę w szczególności:  

o rozproszenie instrumentów finansowych objętych wnioskiem z punktu widzenia płynności 

obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie,  

o warunki oraz sposób przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych objętych 

wnioskiem,  

o prowadzoną przez emitenta działalność oraz perspektywy jej rozwoju z uwzględnieniem 

źródeł jej finansowania; lub  

• uzna, że dokument informacyjny w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych 

określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu; lub  

• uzna, że złożony wniosek bądź załączone do niego dokumenty lub żądane przez Organizatora 

Alternatywnego Systemu dodatkowe informacje, oświadczenia lub dokumenty w sposób istotny 

odbiegają  

od wymogów określonych w pisemnym żądaniu Organizatora Alternatywnego Systemu, 

przekazanym emitentowi lub jego Autoryzowanemu Doradcy za pośrednictwem faksu lub 

elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail tego 

podmiotu, lub nie zostały uzupełnione w terminie określonym w tym żądaniu; termin określony 

przez Organizatora Alternatywnego Systemu nie może być krótszy niż 10 dni roboczych od dnia 

przekazania kopii stosownego pisma emitentowi lub jego Autoryzowanemu Doradcy. 

 

Ryzyko związane z brakiem istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania 

w stosunku do akcji emitenta zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora 

Systemu 

 

Z zastrzeżeniem postanowień 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 - określonych 

w Załączniku Nr 6b do niniejszego Regulaminu.  
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Zgodnie z §9 ust. 5 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, 

o którym mowa w akapicie powyżej w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów 

finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie 

obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu. 

 

W powyżej wskazanych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta 

do spełnienia warunku związanego z zawarciem stosownej umowy z animatorem rynku celem 

wykonywania przez ten podmiot zadań animatora rynku w stosunku do instrumentów finansowych 

emitenta w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności 

obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta. 

 

Z zastrzeżeniem §9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 

z animatorem rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu 

po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator Alternatywnego Systemu 

nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań 

jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.  

 

Z zastrzeżeniem §9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania 

zadań animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta 

notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - 

począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator 

Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu 

w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

 

Z zastrzeżeniem §9 ust. 10 i 11 Regulaminu, W przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem 

Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 

finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych 

z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie 

nowej umowy z animatorem rynku. 

 

Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu, Akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane 

są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy 

od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej 

kwalifikacji - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 

instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem 

kursu jednolitego.  
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Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu, Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect 

Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu 

podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego 

segmentu – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie 

notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.  

 

W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decyzji Organizatora Alternatywnego 

Systemu decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora 

co najmniej na 2 dni robocze przed dniem jej wejścia w życie. 

 

 

 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary 

upomnienia lub kary pieniężnej 

 

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub 

przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone 

w §15a - 15c lub §17-17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego 

Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

• upomnieć emitenta; 

• nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary 

pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub 

podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności 

może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie 

i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

 

W przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie 

przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, bądź nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też 

nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator 

Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą 

pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł. 

 

Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie 

od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów niniejszego Regulaminu, decyzji o zawieszeniu 

obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu. 
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Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu 

może opublikować na swojej stronie internetowej informację o nałożeniu kary na emitenta. 

W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego 

w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy. 
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2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym 

 

Emitent 

 

Firma: Biomass Energy Project 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Bydgoszcz 

Adres: ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 

KRS:  0000390977 

REGON: 340919180 

NIP:  5542907667 

tel:  + 48 693 617 707 

Internet: www.bep-sa.pl 

E-mail: ir@bep-sa.pl 

 

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Memorandum. 

 

W imieniu Emitenta działają: 

 

Jerzy Drożniewski- Prezes Zarządu 

Krzysztof Arkuszewski – Wiceprezes Zarządu 

 

Działając w imieniu spółki Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym 

oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, 

by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum są prawdziwe, rzetelne i zgodne 

ze stanem faktycznym i że w Memorandum nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać 

na jego znaczenie.  

 

 

 

 

______________________     ______________________ 

Jerzy Drożniewski      Krzysztof Arkuszewki 

Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu 
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Firma inwestycyjna (Oferujący) 

 

Oferujący 

 

Firma: Prosper Capital Dom Maklerski 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

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

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

Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS:  0000065126 

REGON: 016637802 

NIP:  5252199110 

Tel.  + 48 (22) 201 11 30 

Internet: www.pcdm.pl 

E-mail:  biuro@pcdm.pl 

 

Oferujący odpowiedzialny jest za informacje zawarte w rozdz. 3 pkt 3.11. Memorandum 

Informacyjnego Spółki Biomass Energy Project S.A. 

 

W imieniu Oferującego działają: 

Andrzej Przewoźnik - Prezes Zarządu 

Łukasz Dybek – Wiceprezes Zarządu 

 

Działając w imieniu Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, 

oświadczamy, że zgodnie z najlepszą wiedzą Prosper Capital Dom Maklerski S.A. i przy 

dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach 

Memorandum, za które Prosper Capital Dom Maklerski S.A. ponosi odpowiedzialność, 

są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że informacje zawarte w tych 

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

 

 

________________________ 

Andrzej Przewoźnik 

Prezes Zarządu 

________________________ 

Łukasz Dybek 

Wiceprezes Zarządu 
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3. Dane o emisji 

 

3.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych papierów wartościowych 

z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń 

co do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń 

dodatkowych  

 

Na podstawie niniejszego Memorandum oferuje się nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż 84.375.000 

(osiemdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii 

G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej 

niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 8.437.500 zł (osiem milionów czterysta trzydzieści 

siedem tysięcy pięćset złotych).  

 

Cena emisyjna Akcji Serii G została ustalona na podstawie uchwały nr 1/06/2018 Zarządu Emitenta 

z dnia 14 czerwca 2018 roku oraz wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję. Cena 

emisyjna Akcji Serii G została ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia do ustalenia 

ceny emisyjnej akcji serii G, które zostało udzielone Zarządowi Emitenta na podstawie uchwały 

nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2018 roku.  

 

--- 

 

Informacje o Akcjach Serii G zostały zaprezentowane w rozdz. 3.4. Memorandum Informacyjnego. 

 

--- 

Uprzywilejowanie Akcji Serii G 

 

Z Akcjami Serii G nie są związane jakiekolwiek szczególne przywileje.  

 

Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z instrumentów finansowych 

 

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

jakiekolwiek zabezpieczenia z nimi związane.  

 

Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami 

 

Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta. 
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Umowne ograniczenia w obrocie Akcjami 

 

Według najlepszej wiedzy Emitenta akcjonariusze Emitenta nie zawarli umów o ograniczenie zbycia 

posiadanych Akcji (tzw. Lock-up). 

 

Ograniczenia w obrocie Akcjami wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie, 

Rozporządzenia MAR, Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia 

w sprawie koncentracji 

 

Obrót Akcjami Emitenta, jako papierami wartościowymi spółki publicznej, podlega ograniczeniom 

określonym w Ustawie o ofercie publicznej, Ustawie o obrocie, Rozporządzenie MAR, Ustawie 

o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzeniu w sprawie koncentracji. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

Ustawa o ofercie publicznej 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 publicznej, każdy: 

• kto osiągnął lub przekroczył 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 

50 proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo 

• kto posiadał co najmniej 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 

proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego 

udziału osiągnął odpowiednio 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 

50 proc., 75 proc. albo 90 proc. lub mniej ogólnej liczby głosów, 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 

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

przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikają-

cej 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 publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym 

mowa powyżej, powstaje również w przypadku: 

• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 

5 proc. ogólnej liczby głosów, 
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• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 

1 proc. 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 regulo-

wanym 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;  

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 spół-

ki;  

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 któ-

rych nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o któ-

rych 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 rozli-

czenie 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 któ-

rych 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 publicznej obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia 

spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby gło-

sów 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 
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to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać pra-

wo 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 1 obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmio-

cie, 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 po-

dobne 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 posiada-

nych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia upraw-

niony 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 finan-

sowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni 

lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu in-

strumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem dele-

gowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 

2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych stan-

dardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz.Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 

2).  

 

Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozy-

cję 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 publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji 

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

ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. 
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Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględ-

niane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. 

 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obcią-

żone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji nastę-

puje 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 publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają, odpowied-

nio, 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: 

o inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyj-

nych, 

o inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza teryto-

rium 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 przekrocze-

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

z posiadaniem akcji łącznie przez: 

o inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI 

w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

o inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, 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: 

o 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 instrumentami finansowymi, 

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

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie 

akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których pod-
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miot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na 

walnym zgromadzeniu, 

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

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

• 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 naby-

wania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgroma-

dzeniu 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, po-

siadając 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 wo-

bec spółki obowiązki, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane przez jedną ze stron poro-

zumienia, 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 podmioty 

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 sposo-

bu głosowania, wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 
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• 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. 

 

 

 

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 liczny 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 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;  
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• 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 własnych rachunek lub 

na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośredni, instrumenty finansowe, których informacja 

dotyczy.  

 

Wykorzystanie informacji poufnej może również polegać na anulowaniu lub zmiany zlecenia 

dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie 

złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się 

za wykorzystywanie informacji poufnej.  

 

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.  
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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  

• 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.  
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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; 

• 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.   
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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; 

• 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. 
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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; 

1. 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; 
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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 

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. 

 

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: 
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• 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; 

• 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 
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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 proc. 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 
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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 

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 k.s.h. 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. 

 

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. 
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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: 

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

planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie 

przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec 

zmianie 

 

Zarząd Emitenta oczekuje, iż w związku z emisją Akcji Serii G Emitent uzyska wpływy netto 

w maksymalnej wysokości 8.437.500 zł (osiem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset 

złotych). Spółka planuje wykorzystać pozyskane środki, w szczególności na rozwój działalności 

w zakresie innowacyjnych technologii, m.in. związanych z biotechnologią, w następujący sposób: 

 

I. Utworzenie własnego Centrum Badawczo Rozwojowego: na utworzenie Centrum Badawczo 

Rozwojowego Emitent zamierza przeznaczyć ok. 50 % kwoty pozyskanej z emisji Akcji Serii G.  

  

W ramach rozwoju działalności Emitenta w zakresie innowacyjnych technologii, Emitent zamierza 

rozpocząć inwestycję obejmującą utworzenie własnego Centrum Badawczo Rozwojowego, w ramach 

którego prowadzone będą badania i weryfikacja przyjętych założeń technicznych i technologicznych 

dotyczących rozwoju innowacyjnych technologii. 

 

Na dzień publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego, po utworzeniu Centrum Badawczo 

Rozwojowego Emitent zamierza realizować prace obejmujące m.in. następujące moduły badawcze:   

a) technologii innowacyjnego suszenia INNODRYING: 

 

Technologia innowacyjnego sposobu suszenia INNODRYING pozwala na wykorzystywanie do prze-

robu biomasy o znacznej wilgotności. Specjalne dodatki poprzez procesy egzotermiczne przy bardzo 

niskim zużyciu energii pozwalają obniżać w szybkim tempie wilgotność surowca o wielkość 20-30%, 

a procesy hydrolizy alkalicznej mają go zabezpieczać przed rozkładem mikrobiologicznym. Umożli-

wia to zabezpieczenia surowca i przechowywanie go do momentu przerobu bez strat przez okres 

całoroczny , redukując jednocześnie w ogromnym stopniu szkodliwe emisje gazów cieplarnianych 

powstających w procesach jego gnicia i rozkładu w tym głownie w cyklach metanowych). 

 

b) technologii biowęglowych paliw zawiesinowych typu GREEN CWS: 

 

Technologia produkcji biowęglowych paliw zawiesinowych obejmuje technologię umożliwiającą 

powstanie wodnych emulsji cząsteczek węgla wytwarzanego z przerobu biomasy w procesach 

niskotemperaturowej pirolizy wspomaganej mikrofalowo w połączeniu z technologiami 

INNODRYING, w wyniku czego powstawać będzie paliwo ciekłe o wartości opałowej rzędu 22-24 

MGJ/kg. Opracowywane technologie umożliwiać mają przerób biomasy w miejscach jej powstawania 

a tym samym ograniczać w ogromnym stopniu wydatki na transport surowca do miejsc jego 

przetwarzania , a dalszej kolejności do miejsc wytwarzania energii . W ogromnym stopniu poprawiać 
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to będzie ogólny bilans energetyczny procesów jak i opłacalność stosowania biomasy 

do wytwarzania energii. 

 

c)  technologii sorbentów biowęglowych do magazynowania wodoru typu H-MAX SORBENTS oraz 

węgli aktywnych do magazynowania ładunków elektrycznych typu ACCU-MAX CARBONS: 

 

Technologia obejmuje stworzenie modułowych węzłów badawczych pozwalających na optymalizację 

parametrów technologicznych procesów wytwarzania próbnych partii sorbentów węglowych wodor  

H-MAX SORBENT i specjalnych węgli aktywnych do gromadzenia ładunków elektrycznych ACCU 

MAX CARBONS. W innowacyjnych procesach przerobu wybranych rodzajów biomasy o unikalnej 

strukturze morfologicznej w ściśle kontrolowanych warunkach temperaturowych umożliwiających 

prowadzenie procesów wytlewania i pirolizy bez niszczenia naturalnych struktur ich specyficznej 

budowy powstawać będą materiały węglowe o wysoce rozwiniętych powierzchniach rzędu powyżej 

2500 m2/gram o zdolnościach do pochłaniania i magazynowania wodoru, a w innych ich rodzajach 

do gromadzenia ładunków elektrycznych będąc materiałem elektrodowym w superkondesatorach 

porównywalnych do materiałów nanowęglowych przy kosztach ich wytwarzania niższych o rzędy 

wielkości a skali produkcji o rzędy wielkości wyższych. 

 

d)  technologii zwiększenia efektywności procesów biogazowania i sprawności energetycznej 

biogazowania BIOGAZ PROFIT  

 

Technologia obejmuje wykorzystanie procesu hydrolizy alkalicznej biomasy nadmiarowej w celu 

umożliwienia jej długookresowego przechowywania bez utraty właściwości użytkowych 

i jednoczesnego zwiększenia o 20 do 30% jej przyswajalności mikrobiologicznej umożliwiającej  

zastosowanie jako pasz uzupełniających dla zwierząt zwłaszcza przeżuwaczy i źródło tanich 

substratów w biogazowniach pozwalające na optymalizację parametrów roboczych i zwiększenie 

uzysku biogazu w instalacjach biogazowych zgodnie z technologią BIOGAZ PROFIT. Koncepcja 

technologiczna Biogaz Profit jest wyjściem naprzeciw problemom niedoboru surowców biomasowych 

stosowanych jako substraty do wytwarzania biogazu w biogazowniach umożliwiając jednocześnie 

poprawę efektywności ekonomicznej biogazowni poprzez możliwość wytwarzania dodatkowych 

produktów z przerobu zwiększonej ilości pofermentu. Umożliwiać ma wykorzystanie jako surowca 

między innymi słomy kukurydzianej w miejsce deficytowej kiszonki kukurydzianej konkurującej 

dodatkowo z jej wykorzystaniem w hodowli i żywieniu zwierząt.  

 

e)  technologii selektywnej hodowli roślin metodami InVITRO LAB poszerzanej w ramach  produktu  

Mobilnego Laboratorium Namnażania Roślin.  

 

Technologia selektywnej hodowli roślin metodami InVITRO LAB będzie realizowania w ramach 

posiadanego produktu Mobilnego Laboratorium Namnażania Roślin i przewiduje stworzenie 

laboratorium badawczego mikrorozmnażania roślin do hodowli sadzonek i tkanek roślinnych 
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wybranych roślin, w tym zwłaszcza Paulowni hybrydowej niezbędnych w produkcji naszych 

sorbentów i węgli aktywnych ze względu na posiadanie rozbudowanych struktur morfologicznych  

i ma na celu stworzenie nowych roślin lub ich odmian wytwarzających w maksymalnym stopniu  

wybrane elementy strukturalne (liście i kwiaty) z rozbudowanymi hierarchicznymi strukturami 

przestrzennymi, których piroliza zgodnie z proponowanymi technologiami H-MAX SORBENTS I ACCU 

MAX CARBONS pozwoli na wytwarzanie przestrzennych struktur węglowych o bardzo wysokich 

powierzchniach sorpcyjnych i / lub aktywnych pozwalających na wykorzystywanie ich w procesach 

magazynowania wodoru i/lub ładunków elektrycznych w superkondensatorach 

i hiperkondensatorach.  

 

Emitent w dniu 6 lipca 2018 roku złożył do Departamentu Programów Wsparcia Innowacji 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosek o dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR - 

konkurs 1/2. 1/2018 pod nazwą CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE Technologie Przetwórstwa 

Biomasy Nadmiarowej. Całkowita wartość projektu to 20.650.470 złotych, a kwota dofinansowania 

projektu to 11.175.230 złotych. Emitent planuje przeznaczyć tytułem wkładu własnego około 

4.271.700 zł środków pozyskanych z emisji akcji serii G. Celem realizacji projektu jest stworzenie 

Centrum Badawczo Rozwojowego wyposażonego w szereg modułów badawczych dedykowanych 

technologiom związanym między innymi z nowymi węglowymi sorbentami wodoru oraz węglowymi 

paliwami zawiesinowymi. 

 

Emitent na realizację ww. celu emisji planuje przeznaczyć ok. 50 % kwoty pozyskaną w wyniku emi-

sji Akcji serii G. 

 

W przypadku w którym wpływy z emisji akcji serii G nie osiągną maksymalnej wysokości, Emitent 

dokona proporcjonalnego zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację ww. celu.  

 

Jednocześnie, niezależnie od wyników emisji oraz ostatecznej decyzji dotyczącej przyznania dofinan-

sowania w zakresie złożonego przez Spółkę wniosku na realizację projektu obejmującego Centrum 

Badawczo Rozwojowe, Spółka planuje realizację powyższego projektu i jego finansowanie ze środ-

ków własnych. Emitent nie wyklucza również nawiązania współpracy z inwestorami branżowymi.  

 

II. Opracowanie modelu osobowego pojazdu elektrycznego: na opracowanie modelu osobowego 

pojazdu elektrycznego Emitent zamierza przeznaczyć ok. 15 % kwoty pozyskanej z emisji Akcji 

Serii G. 

 

W ramach rozwoju działalności Emitenta w zakresie innowacyjnych technologii, Emitent zamierza 

rozpocząć inwestycję obejmującą opracowanie modelu osobowego pojazdu elektrycznego, na bazie 

zunifikowanej, ultralekkiej platformy podwoziowej produkowanej w technologii kompozytowej, 

zasilanego układem hybrydowym wodorowo-bateryjnym lub bateryjnym. W powyższym zakresie, 

Emitent 10 sierpnia 2018 roku złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek 
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o dofinansowanie w ramach konkursu 2/1.2/2018 o tytule "Opracowanie modelu osobowego 

pojazdu elektrycznego na bazie zunifikowanej, ultralekkiej platformy podwoziowej produkowanej 

w technologii kompozytowej, zasilanego układem hybrydowym wodorowo-bateryjnym 

lub bateryjnym." Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu objętego wnioskiem wynosi 

10.378.750 złotych, a kwota dofinansowania projektu to 7.695.200 zł.  Emitent zakłada 

przeznaczenie części środków z emisji w kwocie 1.301.560 zł., tytułem wkładu własnego w ramach 

realizacji Projektu. Celem projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnego modelu osobowego 

samochodu elektrycznego o konstrukcji lekkiej z zasilaniem wodorowym.  

 

Emitent na realizację ww. celu emisji planuje przeznaczyć ok. 15 % kwoty pozyskanej z emisji Akcji 

Serii G oraz przekazać ją na realizację następujących etapów projektu- badań przemysłowych w I- i 

II- etapie:  

a) zatrudnienie wysokowykwalifikowanych specjalistów, 

b) zakup niezbędnego sprzętu i materiałów oraz wyposażenia stanowisk pracy, 

c) realizację poszczególnych etapów prac (obejmujące m.in. opłaty licencyjne, koszty testów, dzia-

łania produkcyjne, usługi podwykonawców).  

 

W przypadku w którym wpływy z emisji akcji serii G nie osiągną maksymalnej wysokości, Emitent 

dokona proporcjonalnego zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację ww. celu.  

 

Jednocześnie, niezależnie od wyników emisji oraz ostatecznej decyzji dotyczącej przyznania dofinan-

sowania w zakresie złożonego przez Spółkę wniosku na realizację projektu obejmującego opracowa-

nie modelu osobowego pojazdu elektrycznego na bazie zunifikowanej, ultralekkiej platformy podwo-

ziowej produkowanej w technologii kompozytowej, zasilanego układem hybrydowym wodorowo-

bateryjnym lub bateryjnym, Spółka planuje realizację powyższego projektu i jego finansowanie 

ze środków własnych. Emitent nie wyklucza również nawiązania współpracy z inwestorami branżo-

wymi.  

 

III. Opracowanie technologii innowacyjnego tworzywa drzewnego typu Lignolit: na opracowa-

nie technologii innowacyjnego tworzywa drzewnego typu Lignolit Emitent zamierza przeznaczyć 

ok. 6,5 % kwoty pozyskanej z emisji Akcji Serii G.  

 

W ramach rozwoju działalności Emitenta w zakresie innowacyjnych technologii, Emitent zamierza 

opracować projekt technologii produkcji innowacyjnego tworzywa drzewnego typu Lignolit. Do jego 

produkcji używane mają być surowce drzewne o gorszej jakości takie jak żerdzie, materiał z wiatro-

łomów jak i odpady powstające przy obróbce drewna takie jak opoły, ścinki i temu podobne. Przy 

zastosowaniu innowacyjnych metod rozdrabniania surowca poprzez jego rozdzielanie wzdłuż włó-

kien powstawać będzie materiał, w którym rozdrobnione cząstki drewna układane są równolegle 

w maty, które przetwarzane są następnie do postaci płyt i elementów konstrukcyjnych o podwyż-

szonych parametrach wytrzymałościowych , będących zamiennikiem drewna litego. W powyższym 
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zakresie Emitent w dniu 30.05.2018 r., złożył wniosek o dofinansowanie do Narodowego Centrum 

Badań i rozwoju, w ramach programu Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działa-

nie 5/1/1.1.1./2017. W ramach tego konkursu Spółka ubiegała się o dofinansowanie w kwocie 

7.231.670,00 zł dla projektu "Technologia wykorzystywania drewna potrzebieżowego oraz opołów 

drzewnych do produkcji innowacyjnego materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach 

technicznomechanicznych". Emitent planuje przeznaczyć kwotę około 561.000 zł pozyskanych z 

emisji tytułem wkładu własnego.  

 

Emitent na realizację ww. celu emisji planuje przeznaczyć ok. 6,5 % kwoty pozyskanej z emisji Akcji 

Serii G W przypadku w którym wpływy z emisji akcji serii G nie osiągną maksymalnej wysokości, 

Emitent dokona proporcjonalnego zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację ww. celu.  

 

Jednocześnie, niezależnie od wyników emisji oraz ostatecznej decyzji dotyczącej przyznania dofinan-

sowania w zakresie złożonego przez Spółkę wniosku na realizację projektu obejmującego opracowa-

nie technologii i innowacyjnego tworzywa drzewnego typu lignolit, Spółka planuje realizację powyż-

szego projektu i jego finansowanie ze środków własnych. Emitent nie wyklucza również nawiązania 

współpracy z inwestorami branżowymi.  

 

IV. Wsparcie bieżącej działalności operacyjnej Emitent, a w tym również w zakresie rozwo-

ju plantacji Paulowni: na wsparcie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta również w za-

kresie rozwoju plantacji Paulowni, Emitent zamierza przeznaczyć ok. 28,5 % kwoty pozyska-

nej z emisji Akcji Serii G.  

 

W przypadku w którym wpływy z emisji akcji serii G nie osiągną maksymalnej wysokości, Emitent 

dokona proporcjonalnego zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację ww. celu.  

 

Wskazane powyżej cele emisji akcji Serii G mogą ulec zmianie lub modyfikacji w zakresie wysokości 

pozyskanych środków w zależności od oceny Zarządu Emitenta co do zasadności realizacji 

przedmiotowych celów emisji Akcji Serii G. 

 

3.3. Łączne określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji 

Akcji Serii G, ze szczególnym wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów 

  

Według szacunków Zarządu Emitenta koszt publicznej oferty Akcji Serii G wyniesie maksymalnie ok. 

50.000 zł netto, w tym: 

• sporządzenie Memorandum, oferowanie, obsługa prawna, obsługa Autoryzowanego Doradcy - 

maksymalnie 40.000 zł netto, 

• opłaty administracyjne na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opłaty notarialne, podatki i inne - ok. 10.000 zł 

netto. 
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3.4. Podstawa prawna emisji Akcji Serii G 

 

3.4.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych 

poprzez ofertę publiczną 

 

Zgodnie z art. 431 §1 oraz 2 k.s.h. w zw. z art. 430 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego poprzez 

emisję Akcji Serii G wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała taka, na mocy art. 415 k.s.h., 

dla swej skuteczności musi być podjęta większością ¾ głosów oddanych, o ile statut nie ustanowi 

surowszych warunków jej powzięcia. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być 

zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku 

akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo 

memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej - po upływie dwunastu 

miesięcy od dnia zatwierdzenia memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równoważności 

informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie 

emisyjnym oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym 

wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie 

równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi 

w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia 

uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 k.s.h.). 

 

3.4.2. Data i forma decyzji o emisji papierów wartościowych poprzez ofertę publiczną, 

z przytoczeniem jej treści  

 

Akcje Serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji 

zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu 

Spółki z dnia 30 maja 2018 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu notarialnego przez 

notariusza Monikę Gutmańską- Pawłowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy 

(Repertorium A nr 5472/2018).  
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Uchwała ta brzmi, jak następuje: 
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3.5. Informacja o prawie pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych 

akcjonariuszy, określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa  

 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji proporcjonalnie 

do posiadanych przez siebie akcji zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. (prawo poboru).  

 

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 maja 2018 roku 

prawo poboru Akcji Serii G przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.  

 

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii 

G (dzień prawa poboru) ustalono na dzień 22 czerwca 2018 roku. 

 

3.6. Określenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie,  

ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda 

 

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 maja 2018 roku 

Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: 

1. Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału 

zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 

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

wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; 

2. Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia 

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

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

wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

 

3.7. Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu realizacji praw 

z papierów wartościowych, w tym wypłaty świadczeń pieniężnych przez emitenta, 

oraz podmiotów uczestniczących w realizacji praw z papierów wartościowych, a także 

zakresu ich odpowiedzialności wobec nabywców oraz emitenta 

 

Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami Emitenta są określone przepisami k.s.h., innych 

przepisów prawa oraz postanowieniami Statutu. 
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3.7.1. Prawa o charakterze majątkowym 

 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze 

majątkowym: 

• prawo do udziału w zysku - zgodnie z art. 347 §1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału 

w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który 

został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom; ponieważ żadna 

z Akcji nie jest uprzywilejowana co do dywidendy, zysk przeznaczony przez walne zgromadzenie 

do wypłaty akcjonariuszom Emitenta dzieli się, zgodnie z art. 347 §2 k.s.h. w stosunku do liczby 

Akcji; co oznacza, iż na każdą akcję przypada dywidenda w jednakowej wysokości; zgodnie z art. 

348 §2 i §3 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 

przysługiwały akcje w dniu dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie; 

• prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. 

akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) 

w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji; w interesie spółki walne zgromadzenie może 

uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części; podjęcie takiej 

uchwały wymaga większości co najmniej 4/5 głosów; a uchwała może zostać podjęta tylko 

wtedy, gdy pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku 

obrad walnego zgromadzenia; podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest 

konieczne, jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki 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 albo, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy 

akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych 

im akcji; 

• prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 §2 k.s.h. 

w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej 

wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez każdego 

z nich wpłat na kapitał zakładowy; 

• prawo do zbycia akcji - zgodnie z art. 337 §1 k.s.h., akcje są zbywalne; Statut Emitenta 

nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem 

zastawu lub użytkowania ustanowionego przez ich właściciela; 

• prawo do umorzenia akcji - zgodnie z §11 Statutu Emitenta Akcja Spółki mogą być umarzane 

w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. Zasady i warunki umorzenia akcji 

określa każdorazowo Uchwała Walnego Zgromadzenia. 

• prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 §4 i 417 §4 k.s.h. skuteczność uchwały 

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

akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie spółki nie został 
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zamieszczony zapis, przewidujący możliwość istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez 

konieczności wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich 

głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.  

 

3.7.2. Prawa o charakterze korporacyjnym 

 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze 

korporacyjnym: 

• prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na walnym 

zgromadzeniu - na podstawie art. 412 §1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu; zgodnie z art. 411 §1 k.s.h. 

każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu; głos może być oddany przez pełnomocnika, 

przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej; 

zgodnie z art. 4111 §1 k.s.h. akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym 

zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, 

w chwili obecnej regulamin walnego zgromadzenia obowiązujący u Emitenta nie przewiduje 

jednak takiej możliwości; zgodnie z art. 4065 §1 k.s.h. statut może dopuszczać udział w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w chwili obecnej Statut 

Emitenta nie przewiduje takiej możliwości; 

• prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 399 §3 k.s.h. 

akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego spółki lub co najmniej 

50 proc. ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie; 

• prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia 

wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie 

z art. 400 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału 

zakładowego spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

i umieszczenia określonych spraw w porządku tego zgromadzenia; Statut Emitenta 

nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą żądać umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia; Statut Emitenta nie 

przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 

walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego 

zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 

co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki publicznej mogą przed terminem walnego 

zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
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zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; Statut Emitenta 

nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 

k.s.h.; 

• prawo do żądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami - zgodnie z art. 385 §3 k.s.h. 

na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, 

wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady 

nadzorczej; 

• prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa 

zgodnie z art. 428 k.s.h.; 

• prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego 

z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw - zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy 

o ofercie publicznej uchwałę w tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek 

akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów; 

• prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz do imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej - wynikające 

z art. 328 §6 k.s.h.; 

• prawo do żądania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta 

najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 395 §4 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania w lokalu zarządu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych 

do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia - wynikające z art. 407 §1 k.s.h. oraz do żądania przesłania listy akcjonariuszy 

uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu pocztą elektroniczną - wynikające 

z art. 407 §11 k.s.h.; 

• prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego 

zgromadzenia w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 407 §2 

k.s.h.; 

• prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez 

wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób; wniosek mogą złożyć 

akcjonariusze posiadający 10 proc. kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym 

zgromadzeniu; wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji - wynikające z art. 

410 §2 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd 

odpisów uchwał - wynikające z art. 421 §3 k.s.h.; 

• prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych 

w art. 486 i 487 k.s.h.; 
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• prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia - wynikające z art. 341 §7 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie 

odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 k.s.h. (w przypadku połączenia spółki), 

w art. 540 §1 k.s.h. (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 k.s.h. (w przypadku 

przekształcenia spółki); 

• prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, 

czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni 

będącej akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał; żądanie 

udzielenia informacji oraz odpowiedź powinna być złożone na piśmie - wynikające z art. 6 k.s.h.; 

• prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji 

(przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie 

lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami 

będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie 

publicznej, osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce - wynikające 

z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej; 

• prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął 

lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w danej spółce publicznej - zgodnie  

z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie 

akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów, jak również 

podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia; obowiązek 

nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, 

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego 

porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90 

proc. ogólnej liczby głosów; 

• prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie - 

zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania 

uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo 

depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych zgodnie z zapisami Ustawy o obrocie; zgodnie z art. 328 §6 k.s.h. akcjonariuszom 

posiadającym zdematerializowane akcje spółki handlowej przysługuje uprawnienie 

do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu spółki publicznej; akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 

handlowej nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji; roszczenie 

o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje, które 

nie zostały zdematerializowane. 
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3.8. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy 

w przyszłości 

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych czysty zysk, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, może 

być przeznaczony na: 

• fakultatywne odpisy na kapitał zapasowy, 

• odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych tworzonych w Spółce, 

• dywidendę dla akcjonariuszy. 

 

Zgodnie z art. 395 k.s.h., w przypadku Emitenta, organem właściwym do powzięcia uchwały 

o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne 

zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

 

3.9. Informację o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 

papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku 

 

Ze względu na fakt, że informacje zamieszczone poniżej, dotyczą jedynie zasad opodatkowania 

dochodów z akcji, zaleca się, by inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji 

 w tym zakresie skorzystali z usług doradców podatkowych, finansowych i prawnych. 

 

3.9.1. Odpowiedzialność Emitenta jako płatnika 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Emitent, który dokonuje 

wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowiązany jest, jako płatnik, 

pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty 

pobranego podatku przekazywane są przez Emitenta w terminie do 7. dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Według 

stanowiska Ministerstwa Finansów, wyrażonego w piśmie nr BP/PZ/883/02 z dnia 5 lutego 2002 

roku, skierowanym do KDPW, płatnikiem podatku jest biuro maklerskie prowadzące rachunek 

papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do osoby fizycznej akcje uprawniające 

do uzyskania wypłaty z tytułu dywidendy. 

 

3.9.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

 

Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta 

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów 
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z tytułu udziału w zyskach osób prawnych płaci się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 

19 proc. uzyskanego przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). 

 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji 

 

Zgodnie z art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany jest dochód 

uzyskany z odpłatnego zbycia akcji. Zasadą jest, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód 

w postaci różnicy pomiędzy przychodem, to jest sumą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami 

uzyskania przychodu, które stanowią wydatki poniesione na objęcie akcji. 

 

Dochody uzyskane ze sprzedaży akcji opodatkowane są 19 proc. stawką podatku. Osoba fizyczna 

obowiązana jest do osobistego zadeklarowania przychodu i naliczenia podatku w oddzielnym 

zeznaniu rocznym oraz odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego. 

 

3.9.3. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

 

Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody (przychody) 

z dywidend oraz z tytułu innego udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym 

w wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). 

 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji 

 

Dochody z odpłatnego zbycia akcji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (czyli zgodnie 

z art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wydatki na objęcie lub nabycie akcji 

nie są kosztem uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakże uwzględnia się 

je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych). 

 

3.9.4. Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych 

 

Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 proc. przychodu spoczywa na Emitencie, 

w przypadku gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz 

inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, 

czyli: 

• osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu 

(art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i 
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• osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania 

(art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

Należy jednak mieć na uwadze, iż zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku 

od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów 

zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 

zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub 

miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego 

opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie 

przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. 

 

Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia 

podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod 

warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym 

od podatnika certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. 

W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 

warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym 

od niego certyfikatem rezydencji. 

 

Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku 

dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz z innych przychodów z udziału w zyskach osób 

prawnych, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

• wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

• uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

• spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów 

(akcji) w kapitale spółki wypłacającej te dochody; 

• odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych jest: 

o spółka uzyskująca dochody (przychody), o której mowa powyżej, albo 
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o zagraniczny zakład spółki uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyżej. 

 

Opisane powyżej zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada nie mniej niż 10 proc. udziałów 

(akcji) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Co przy tym 

istotne, zwolnienie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego 

posiadania nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) 

z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania 

warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej minimalnej wysokości nieprzerwanie przez 

okres dwóch lat spółka uzyskuje dochody (przychody), o której mowa powyżej, jest obowiązana 

do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w wysokości 19 proc. 

dochodów (przychodów) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo 

do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym spółka po raz pierwszy 

skorzystała ze zwolnienia. 

 

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane 

przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z brzmieniem art. 30 

§1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia 

i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu 

odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada 

za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. 

Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne 

przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 

 

Podsumowując, dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne 

i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy 

o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach opisanych 

powyżej, natomiast dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne 

i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska zawarła umowę 

o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeżeli odpowiednia 

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak stanowi. 

 

3.9.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych 

będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie: 
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• firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; 

• dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

• dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie 

(a więc także w ramach Alternatywnego systemu obrotu); 

• dokonywana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie przez 

firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te 

firmy w ramach obrotu zorganizowanego; 

jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. W innych przypadkach zbycie praw 

z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych 

w wysokości 1 proc. wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust.1 pkt 1 lit. 

b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji zgodnie z art. 4 pkt 1 tejże 

ustawy do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych zobowiązany jest kupujący. 

 

3.9.6. Podatek od spadków i darowizn 

 

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku 

lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem akcji, podlega 

opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

• w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 

obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub 

• prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju 

pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą 

i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 

 

3.10. Wskazanie stron umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych 

postanowień tych umów 

 

Emitent nie zawierał umowy o subemisję usługową ani inwestycyjną. 

 

3.11. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

 

3.11.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta 

 

Oferta kierowana jest do osób uprawnionych do zapisania się na Akcje serii G w wykonaniu prawa 

poboru (zapis podstawowy) oraz do złożenia zapisu dodatkowego.  
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Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 k.s.h. akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa 

poboru i składania zapisów dodatkowych, zarząd ich Emitenta przydziela według własnego uznania, 

jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje 

Serii G zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd 

może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia 

zapisu na nieobjęte Akcje Serii G. 

 

W ofercie publicznej Akcji Serii G nie występuje podział na transze. 

 

Akcje Serii G oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nierezydenci 

zainteresowani objęciem Akcji Serii G powinni zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami prawa 

obowiązującymi w kraju ich zamieszkania/siedziby lub rejestracji. 

 

Inwestorzy biorący udział w ofercie publicznej zobowiązani są posiadać rachunek  papierów 

wartościowych.  

 

Akcje Serii G są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trybie oferty 

publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 

Ustawy o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia 

do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której 

zakładane wpływy brutto emitenta liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej 

ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 euro i nie mniej niż 2.500.000 euro, jednakże pod 

warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41 ustawy. Zgodnie 

z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9, emitent udostępnia 

do publicznej wiadomości memorandum informacyjne.  

 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało udostępnione na stronach internetowych Emitenta 

(www.bep-sa.pl/) oraz Oferującego (plwww.pcdm.pl).   

 

Memorandum Informacyjne nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję 

Nadzoru Finansowego. 

 

Oferta publiczna Akcji Serii G odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi 

w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym 

informacje o Akcjach serii G, ich ofercie i Emitencie. 

 

W ofercie publicznej Akcji Serii G nie występuje podział na transze. 

 

http://www.bep-sa.pl/
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Oferta publiczna jest kierowana do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej - bez żadnych wyłączeń. Oferta publiczna prowadzona jest 

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Osoby dokonujące zapisów na Akcje serii G, w szczególności osoby zagraniczne (nierezydenci) 

powinny - działając we własnym interesie - sprawdzić, czy w związku z nabywaniem przez nie akcji 

Emitenta w ofercie publicznej nie naruszają obowiązujących ich przepisów prawa. 

 

3.11.2. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G 

 

Harmonogram oferty publicznej Akcji Serii G przedstawia się następująco: 

 

Harmonogram Oferty - projekt 

19 czerwca 2018 r. 

Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku 

NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez 

GPW w Warszawie SA Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do 

objęcia Akcji serii G. 

22 czerwca 2018 r. Dzień Prawa Poboru. 

28 września 2018 Publikacja Memorandum Informacyjnego  

1 października 2018 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapi-

sów Dodatkowych. 

22 października 2018 
zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapi-

sów Dodatkowych.  

31 października 2018 
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz 

w Zapisach Dodatkowych dokonany przez KDPW  

2- 5 listopada 2018 

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Pra-

wa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą 

na zaproszenie Zarządu Emitenta.   

5 listopada 2018 
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta.  

 

Terminy realizacji oferty publicznej Akcji Serii G mogą ulec zmianie.  

 

Prawa poboru nie będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym  przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.  

 

Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów oferty publicznej w porozumieniu z Oferującym. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, okres składania zapisów nie może zostać skrócony. Emitent 

może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii G (oraz stosownym 
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przesunięciu pozostałych terminów). Informacja o ewentualnej zmianie terminów zostanie 

przekazana w formie aneksu do Memorandum Informacyjnego, przed upływem pierwotnego 

terminu.  

 

W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji aneksu do Memorandum 

Informacyjnego dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału 

Akcji Serii G, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Emitent dokona 

odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii G tak, aby inwestorzy, którzy złożyli zapisy 

na Akcje Serii G przed udostępnieniem aneksu do Memorandum Informacyjnego, mogli uchylić się 

od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia 

przedmiotowego aneksu.  

 

3.11.3. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje Serii G oraz terminu 

związania zapisem 

 

Terminy składania zapisów na Akcje Serii G 

 

Zapisy na Akcje Serii G będą przyjmowane w terminach od 1 października 2018 roku do dnia 22 

października 2018 roku, w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych.  

 

Szczegółowe terminy związane z ofertą publiczną Akcji Serii G zostały przedstawione w pkt 3.11.2. 

niniejszego Memorandum Informacyjnego. 

 

Cena 

 

Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. 

 

Minimalna i maksymalna wielkość zapisu na Akcje Serii G 

 

Akcje Serii G oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Maksymalna 

wielkość zapisu podstawowego, tj. zapisu w wykonaniu prawa poboru wynika z liczby 

przysługujących danemu inwestorowi jednostkowych praw poboru. Posiadanie jednego prawa 

poboru uprawnia do nabycia 5 Akcji Serii G. Inwestorzy mogą składać zapisy na minimum 5 (pięć) 

Akcje Serii G. 

 

Osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego mogą złożyć taki zapis na Akcje Serii G w liczbie 

od 5 (pięciu) do 84.375.000 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk. 
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W przypadku złożenia zapisu podstawowego na większą liczbę Akcji Serii G niż wynikającą z liczby 

posiadanych praw poboru, zapis taki będzie traktowany jak zapis na maksymalną dopuszczalną 

liczbę akcji wynikającą z liczby posiadanych praw poboru. 

 

W przypadku złożenia zapisu dodatkowego na większą liczbę Akcji Serii G niż wielkość emisji, zapis 

taki będzie traktowany jak zapis na wszystkie oferowane Akcje Serii G. 

 

W przypadku złożenia przez inwestora, któremu Zarząd Emitenta zaoferował objęcie Akcji Serii 

G nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych, zapisu na akcje w liczbie 

przekraczającej liczbę akcji zaoferowaną mu przez Zarząd, zapis taki będzie traktowany jak zapis 

na oferowaną danemu inwestorowi liczbę akcji. 

 

Procedura składania zapisów na Akcje Serii G 

 

Akcje Serii G oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Za każdą 

posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. dnia 22 czerwca 2018 roku przysługuje 

1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru 

uprawnia do objęcia 5 (pięciu) Akcji Serii G. Ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane. 

W  przypadku, gdy liczba Akcji Serii G przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru 

nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

 

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru będą dodatkowo 

uprawnione, w terminie jego wykonania, do złożenia na oddzielnym formularzu zapisu 

dodatkowego. Zapis dodatkowy może zostać złożony maksymalnie na 84.375.000 (osiemdziesiąt 

cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Serii G, przy czym zostanie on zrealizowany 

w całości lub w części, pod warunkiem, że nie wszystkie Akcje Serii G zostaną objęte w wykonaniu 

prawa poboru.  

 

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustania prawa poboru zbywając prawo poboru 

poza obrotem (prawa poboru nie będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.) rezygnują z możliwości 

jego wykonania, zachowując jednak prawo do złożenia zapisu dodatkowego. Oznacza 

to, że możliwość złożenia zapisu dodatkowego przysługuje wszystkim osobom, które były 

akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tzn. również i tym, które dokonały 

zbycia prawa poboru.  

 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 k.s.h. akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa 

poboru i składania zapisów dodatkowych, zarząd ich Emitenta przydziela według własnego uznania, 

jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje 

Serii G zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd 
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może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia 

zapisu na nieobjęte Akcje Serii G. 

 

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru z akcji zdematerializowanych mogą dokonywać 

zapisów na Akcje Serii G w domach maklerskich, prowadzących ich rachunki papierów 

wartościowych, na których mają zapisane prawa poboru. Zapisy na Akcje Serii G będą przyjmowane 

w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu maklerskim przyjmującym zapisy, 

jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym. 

Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie 

wszystkie Akcje Serii G zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii 

G, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez: 

 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa 

 

w sposób uzgodniony z Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

 

Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym zapisy na Akcje Serii G, umożliwiającą 

składanie dyspozycji za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych 

środków technicznych, może składać zapisy na Akcje Serii G za ich pośrednictwem, podając 

wszystkie dane, niezbędne do złożenia zapisu na Akcje Serii G, zgodnie z postanowieniami 

Memorandum Informacyjnego. 

 

Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje Serii G oferowane 

w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych oraz zasady działania przez pełnomocnika 

powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów 

wartościowych przyjmującego zapis. W poszczególnych domach maklerskich lub bankach 

prowadzących rachunki papierów wartościowych udzielane będą techniczne informacje dotyczące 

składania zapisów oraz dostępne będą formularze zapisów. 

 

Subskrybenci w miejscu przyjmowania zapisów powinni złożyć trzy wypełnione i podpisane, 

jednobrzmiące egzemplarze formularza zapisu. Na dowód przyjęcia zapisu subskrybent otrzymuje 

jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu. 

 

W przypadku, gdy prawo poboru realizowane jest z rachunku papierów wartościowych danego 

inwestora w domu maklerskim, Akcje Serii G zostaną zapisane automatycznie na rachunku papierów 

wartościowych, z którego realizowany jest zapis w wykonaniu prawa poboru lub zapis dodatkowy - 

bez konieczności złożenia przez inwestora dyspozycji deponowania. 
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W przypadku Akcji Serii G nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych, które 

zostały następnie objęte przez wytypowanych przez Zarząd Emitenta inwestorów, Akcje Serii 

G zasilą rachunki papierów wartościowych tych inwestorów wskazane w złożonych dyspozycjach 

deponowania. 

 

Zapis na Akcje Serii G w wykonaniu prawa poboru, zapis dodatkowy oraz zapis, któremu Zarząd 

Emitenta zaoferował objęcie Akcji Serii G nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach 

dodatkowych zawiera m.in. następujące informacje:  

• dane o subskrybencie, 

• określenie typu zapisu: zapis podstawowy, zapis dodatkowy, zaproszenie Zarządu do objęcia 

Akcji Serii G, 

• liczbę realizowanych praw poboru w związku ze składanym zapisem, 

• liczbę Akcji Serii G objętych zapisem,  

• cenę emisyjną Akcji Serii G,  

• kwotę wpłaty na Akcje Serii G, 

• datę i podpis subskrybenta oraz podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zapisów i wpłat 

na Akcje Serii G. 

 

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

• zapoznał się z treścią Memorandum Informacyjnym, 

• zaakceptował warunki subskrypcji, 

• wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki. 

 

Zwraca się uwagę subskrybentom, że zapis w wykonaniu prawa poboru i zapis dodatkowy powinny 

być złożone na oddzielnych formularzach. 

 

W przypadku dokonywania zapisu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych należy wskazać, 

na rzecz którego z zarządzanych przez to towarzystwo funduszy zapis jest składany. 

 

Na dowód przyjęcia zapisu subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu.    

 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi 

subskrybent. 

 

Zapis na Akcje Serii G dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będzie nieważny. 

 

Osoba zapisująca się na Akcje Serii G w wykonaniu prawa poboru i składająca zapis dodatkowy 

powinna okazać w miejscu przyjmowania zapisów odpowiednie dokumenty zgodnie z wymogami 

identyfikacji inwestorów obowiązującymi przez dany podmiot przyjmujący zapis. 
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Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje Serii G mogą wymagać, aby okazać w szczególności: 

• dokument tożsamości - osoba fizyczna, 

• aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika - osoba prawna, 

• akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument 

z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli - jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. 

 

Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej mogą być zobowiązane przedstawić w miejscu przyjmowania zapisów właściwe 

dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów oraz okazać 

dowód osobisty lub paszport. 

 

Dla ważności zapisu na Akcje Serii G wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie 

właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika 

oraz opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym. 

 

Działanie przez pełnomocnika 

 

Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika w zakresie 

określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa. 

 

Jedna osoba może posiadać nieograniczoną liczbę pełnomocnictw. 

 

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim 

przyjmującym zapis wystawione przez subskrybenta pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno 

być wystawione w formie pisemnej. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają 

procedury domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Serii G. W przypadku braku takich 

procedur należy stosować zasady opisane poniżej. 

 

Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje Serii G mogą wymagać, aby pełnomocnictwo było wystawione 

w formie aktu notarialnego lub zawierało podpis mocodawcy uwierzytelniony notarialnie bądź 

zostać sporządzone w obecności upoważnionego pracownika domu maklerskiego, przyjmującego 

zapisy na Akcje Serii G, który potwierdza ten fakt swoim podpisem. Działanie na podstawie 

pełnomocnictwa sporządzonego w innej formie niż opisane powyżej jest dopuszczalne jedynie 

po zaakceptowaniu przez dom maklerski przyjmujący zapis. 

 

Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje Serii G mogą wymagać, aby pełnomocnictwo zawierało 

w szczególności następujące dane dotyczące pełnomocnika i mocodawcy: 
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• dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL bądź 

numer paszportu, 

• dla rezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 

osobowości prawnej: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie właściwego rejestru i numer, 

pod którym podmiot jest zarejestrowany, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu 

uprawnionego do reprezentacji podmiotu, numer REGON, 

• dla nierezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi 

nie posiadającymi osobowości prawnej: nazwę, adres, numer lub oznaczenie rejestru lub jego 

odpowiednika dla podmiotów zagranicznych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład 

organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu. 

 

Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika może być zobowiązana 

przedstawić następujące dokumenty: 

• dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna), 

• oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby pełnomocnika 

rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o pełnomocniku, 

z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 

uprawnionych do reprezentacji (jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna) albo oryginał 

lub poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania 

oświadczeń woli (jeśli pełnomocnikiem jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, 

której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być 

uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny 

i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski, 

• oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby inwestora, 

składającego zapis na Akcje Oferowane, rejestru lub innego dokumentu urzędowego 

zawierającego podstawowe dane o niej, z którego wynika jej status prawny, sposób 

reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (jeśli mocodawcą 

jest osoba prawna) albo oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki 

organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika 

umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli mocodawcą jest jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa 

lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, 

ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub 

urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

 

Jeżeli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej 

występującej w roli pełnomocnika działają osoby nie posiadające umocowania do takiego działania 



Memorandum Informacyjne Biomass Energy Project S.A. 

 

 

strona 82 z 183 

 

 

 

na podstawie wskazanego powyżej dokumentu urzędowego, powinny one posiadać dodatkowo 

odrębne pełnomocnictwo do złożenia zapisu na Akcje Serii G, udzielone im przez osoby uprawnione 

do reprezentowania zgodnie z przedstawionym dokumentem urzędowym. Pełnomocnictwo powinno 

być udzielone na piśmie w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie, 

bądź też złożonym w obecności upoważnionego pracownika domu maklerskiego, przyjmującego 

zapisy na Akcje Serii G, który potwierdza ten fakt swoim podpisem. Dom maklerski przyjmujący 

zapis może zaakceptować inną formę pisemnego pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo to nie 

będzie budziło jakichkolwiek wątpliwości. 

 

Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione 

przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy 

prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. 

 

Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez 

tłumacza przysięgłego na język polski. 

 

Termin związania zapisem 

 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Spółka udostępni aneks do Memorandum 

Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału 

Akcji Serii G, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka w tej sytuacji 

dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii G tak, aby Subskrybenci, którzy złożyli 

zapisy na Akcje Serii G przed udostępnieniem Aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych 

złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. 

 

Subskrybent będzie związany złożonym zapisem do dnia przydziału Akcji Serii G lub do czasu 

złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutku złożonego zapisu na Akcje Serii G lub do dnia 

ogłoszenia informacji o niedojściu oferty publicznej Akcji Serii G do skutku. 

 

 

 

 

 

3.11.4. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych 

niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

 

Dla ważności zapisu na Akcje Serii G wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie 

właściwego i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika 

oraz opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii G, na jaką składany jest 

zapis i ich ceny emisyjnej, przy zastrzeżeniu, że w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji Serii G, 
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niż wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji Serii G nie będą brane pod 

uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, że nie można nabyć 

ułamkowych części akcji. Powyższe oznacza, iż brak wpłaty w terminie określonym w Memorandum 

Informacyjnym powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, 

z zastrzeżeniem że w trakcie dokonywania przydziału Akcji Serii G, podstawą do przydziału będzie 

liczba Akcji Serii G, za które została dokonana wpłata. 

Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu: 

• gotówką, 

• przelewem bankowym, 

• w drodze umownego potrącenia wzajemnych wymagalnych wierzytelności pieniężnych 

subskrybenta i Spółki,  

• powyższymi sposobami łącznie. 

Opłacenie Akcji Serii G przez Inwestorów będących wierzycielami Emitenta może nastąpić w drodze 

umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych - wierzytelności Inwestora 

wobec Emitenta z wierzytelnością Emitenta wobec Inwestora z tytułu opłacenia Akcji Serii G, 

powstałej z chwilą złożenia zapisu na Akcje. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym 

dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości co najmniej równej kwocie wpłat na 

Akcje Serii G (jakie dany Inwestor opłaca w formie potrącenia wierzytelności), oznacza dokonanie 

wpłaty na Akcje Serii G. Umowne potrącenie następuje zgodnie z art. 14 § 4 k.s.h. Inwestor 

zamierzający opłacić zapis w formie potrącenia wierzytelności powinien zawrzeć z Emitentem 

stosowną umowę potrącenia wierzytelności. Spółka jest zobowiązana zawrzeć, na żądanie Inwestora, 

stosowną umowę, o ile Inwestor jest wierzycielem Emitenta, który posiada bezsporne wymagalne 

na dzień złożenia zapisu wierzytelności wobec Spółki. 

 

Osoby zainteresowane opłaceniem Akcji Serii G w drodze umownego potrącenia wierzytelności 

celem zawarcia stosownej umowy proszone są o kontakt ze Spółką, z Panem Jerzym Drożniewskim – 

Prezesem Zarządu lub Krzysztofem Arkuszewskim – Wiceprezesem Zarządu  

 

Biomass Energy Project S.A. 

ul. Filtrowa 27, 85- 467 Bydgoszcz 

e-mail: ir@bep-sa.pl 

 

Zaleca się też uprzedni kontakt z podmiotem, w którym będzie składany zapis na Akcji Serii G w celu 

ustalenia ewentualnych formalności w tym zakresie. 

 

W przypadku inwestorów, którzy składają zapisy na Akcje Serii G w związku z prawami poboru 

zapisanymi na rachunku papierów wartościowych w chwili składania zapisu (zapisy podstawowe) 

lub inwestorów, którzy mieli prawa poboru zapisane na tym rachunku w dniu prawa poboru (zapisy 
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dodatkowe) wymaga się, aby środki na opłacenie Akcji Serii G znalazły się na właściwym rachunku 

danej firmy inwestycyjnej (przyjmującej zapisy) najpóźniej w chwili składania zapisu. 

 

W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy 

dokonują wpłat na Akcje Serii G na wydzielony rachunek Oferującego wskazany w zaproszeniu 

do złożenia zapisu. Środki na opłacenie Akcji Serii G muszą znaleźć się na rachunku Oferującego nie 

później, niż w ostatnim dniu przewidzianym na składanie zapisów na akcje przez inwestorów 

wskazanych przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art 5a. ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, środki 

pieniężne pochodzące z wpłat nie mogą zostać przekazane emitentowi przed zarejestrowaniem 

przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego dokonana została 

oferta publiczna akcji. 

• dla osób fizycznych - „numer PESEL, imię i nazwisko oraz adnotacje wpłata na Akcje Serii G 

Biomass Energy Project S.A., 

• dla pozostałych - „nazwa subskrybenta oraz adnotacje wpłata na Akcje Serii G Biomass Energy 

Project S.A. 

 

Wyłączną odpowiedzialność z tytułu terminowego wniesienia wpłat na Akcje Serii G ponosi 

inwestor. 

 

Wpłaty na Akcje Serii G nie podlegają oprocentowaniu. 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, tj. ze zm.) dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji 

transakcji, których okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnio-

nych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto dom maklerski i bank są zo-

bowiązane, na podstawie ww. ustawy, do identyfikacji swoich klientów zgodnie z zasadami określo-

nymi w ww. ustawie, a także są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego In-

spektora Informacji Finansowej o transakcji, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma 

ona związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu Karnego. 

Szczegółowe zasady w tym zakresie są określone w ww. ustawie. 

 

W związku z koniecznością dokonywania wpłat na Akcje Serii G oferowane z wykorzystaniem 

rachunków bankowych wskazuje się, że bank, zgodnie z art. 106 ust. 1 prawa bankowego jest 

obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek 

z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub aktem terrorystycznym. 

 

Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadomi o okolicznościach wymienionych 

w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyłącza 

odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn wypełnia znamiona przestępstwa.  
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Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może 

wyniknąć z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa 

Bankowego. W takim przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa 

Bankowego, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, 

odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa.  

 

Zwraca się uwagę Inwestorów, iż wpłaty na Akcje Oferowane dokonywane przez podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą powinny być zgodne z zasadami określonymi w art. 19 Ustawy 

z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646, tj. ze zm.). 

 

3.11.5. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków 

prawnych złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie 

uchylenie było skuteczne 

 

Zgodnie z art. 41 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji 

Akcji Oferowanych udostępniony zostanie aneks do Memorandum, o którym mowa w art. 41 ust.4 

Ustawy o ofercie publicznej – zawierający informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach 

w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, 

zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości lub o których 

Emitent powziął wiadomość po udostępnieniu Memorandum, osoba, która złożyła zapis przed 

udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Zgodnie z art. 41 

ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez 

oświadczenie złożone na piśmie w podmiot, który przyjął zapis na Akcje Oferowane, w terminie 2 dni 

roboczych od dnia udostępnienia aneksu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu. Z kolei 

zgodnie z art. 41 ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej prawo uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu przysługuje także, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami 

lub niedokładnościami w treści Memorandum, o których Emitent powziął wiadomość przed 

dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub 

o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych. Aneks taki 

powinien zawierać również informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia 

się od skutków prawnych złożonego zapisu. Emitent nie może dokonać przydziału Akcji 

Oferowanych wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez Inwestora od skutków 

prawnych złożonego zapisu. W związku z tym w przypadku opublikowania aneksu, którego data 

publikacji powodowałaby, że termin, do którego przysługuje prawo uchylenia się od skutków 

prawnych złożonego zapisu przypadałaby później, niż termin przydziału Akcji Oferowanych 

określony w harmonogramie, termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie stosownie przesunięty 

a aneks będzie zawierał informacje o zmianie daty przydziału oraz wskazywał datę, do której 

Inwestorom przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. 
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3.11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

 

Zarząd Emitenta w porozumieniu z Oferującym, na podstawie prawidłowo opłaconych zapisów, 

dokona przydziału Akcji Serii G. Przydział Akcji Serii G zostanie dokonany w terminie wskazanym 

w pkt. 3.11.2. Memorandum. 

 

Podstawą przydziału Akcji Serii G będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi 

w Memorandum Informacyjnym. Inwestorom, którzy złożyli zapisy podstawowe na Akcje Serii 

G w liczbie wynikającej z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru, przydzielone zostaną 

Akcje Serii G w liczbie wynikającej ze złożonego zapisu. Akcje Serii G nieobjęte w wykonaniu prawa 

poboru zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych złożonych przez osoby będące 

akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia prawa poboru. Jeśli zapisy dodatkowe opiewać będą 

na większą liczbę Akcji Serii G niż pozostająca do objęcia, przydział dokonany zostanie zgodnie 

z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. Ułamkowe części Akcji Serii G nie będą przydzielane. 

Emitent nie będzie przydzielał również Akcji Serii G kilku osobom łącznie. Akcje Serii 

E nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone po jednej Akcji Serii G kolejno 

inwestorom, którzy złożyli zapisy dodatkowe na największą liczbę Akcji Serii G. W przypadku, 

gdy zgodnie z powyższą zasadą, do przydziału jednej Akcji Serii G kwalifikowałyby się co najmniej 

dwa zapisy (opiewające na tą samą liczbę Akcji Serii G), akcja ta zostanie przydzielona losowo 

za pośrednictwem systemu informatycznego obsługującego przydział. 

 

Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii G zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach 

dodatkowych, Zarząd Emitenta będzie mógł zaoferować nieobjęte Akcje Serii G wytypowanym przez 

siebie inwestorom. W takim przypadku przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu 

po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 

 

3.11.7. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

 

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału inwestorowi składającemu zapis 

na Akcje Serii G nie zostaną przydzielone Akcje Serii G lub przydzielona zostanie mniejsza liczba niż 

ta, na którą złożono zapis, nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 5 (pięciu) 

dni roboczych od dnia dokonania przydziału Akcji Serii G, na rachunki bankowe lub rachunki 

inwestycyjne wskazane w formularzach zapisu.  

 

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii G do skutku z powodu nieobjęcia przez Inwestorów 

przynajmniej 5 Akcji Serii G, zwrot wpłaconych przez Inwestorów środków pieniężnych zostanie 

dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego formularza zapisu. Zwrot środków 

pieniężnych nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez 

Emitenta informacji o niedojściu do skutku emisji Akcji Serii G.  
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W przypadku uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu, zgodnie z pkt 

3.11.5. Memorandum Informacyjnego, zwrot wpłaconych kwot dokonany zostanie na rachunek 

bankowy wskazany przez Inwestora w formularzu zapisu, w terminie 5 dni roboczych od dnia 

dostarczenia do domu maklerskiego, w którym złożony został zapis, oświadczenia o uchyleniu się 

od skutków prawnych złożonego zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek 

odszkodowań lub odsetek. 

 

W przypadku Inwestorów obejmujących Akcje w zamian za przysługujące im wierzytelności wobec 

Emitenta, w razie nieprzydzielenia części lub całości Akcji Serii G, odpowiedniemu zmniejszeniu 

ulegnie kwota umownego potrącenia. 

 

3.11.8. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może 

odstąpić od jej przeprowadzenia 

 

Emisja Akcji Serii G nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 

• do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum Informacyjnym 

nie zostanie objęta zapisem i należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja Serii G, lub 

• Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie 

podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G, lub 

• uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G. 

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii G uzależniona jest 

także od złożenia przez Zarząd Emitenta w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości 

objętego kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, 

określającego wysokość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie liczby Akcji Serii G 

objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z art 310 k.s.h., w związku z art 431 §7 

k.s.h., powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji 

w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 

Serii G. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G i tym samym niedojście emisji 

Akcji Serii G do skutku. 

 

Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji Akcji Serii G zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii G i po otrzymaniu 

wszystkich niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na przedmiotowe akcje. 
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Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii G w ramach prawa poboru 

dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitent może odstąpić od ich publicznej oferty jedynie 

z ważnych powodów, do których należy zaliczyć w szczególności: 

• nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie można 

było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny 

wpływ na przebieg oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów, 

• nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było 

przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ 

na działalność operacyjną Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów, 

• nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub 

mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć 

przed rozpoczęciem oferty, 

• wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty 

i przydział Akcji Serii G byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub wpływałoby 

na bezpieczeństwo interesów inwestorów. 

 

Po rozpoczęciu oferty publicznej nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 84.375.000 (osiemdziesiąt 

pięć milionów trzysta siedemdziesięciu pięciu tysięcy) Akcji Serii G, oferowanych w ramach prawa 

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitent może zawiesić przedmiotową ofertę, tylko 

w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić 

zagrożenie dla interesu Emitenta lub inwestora lub byłoby niemożliwe. 

 

Emitent zwraca uwagę, że w przypadku odstąpienia lub zawieszenia oferty dokonane przez 

inwestorów wpłaty na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

 

W przypadku zawieszenia oferty publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną 

przez Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na Akcje Serii G nie będą podlegać automatycznemu 

zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje Serii G mają natomiast prawo 

uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia 

udostępnienia aneksu do Memorandum Informacyjnego, na podstawie którego oferta jest 

zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie 

złożone w biurze maklerskim, w którym złożono zapis. 

 

Zawieszenie oferty publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów 

jej przeprowadzenia. W takim przypadku odwieszenie oferty publicznej przez Zarząd Spółki nastąpi 

w takim terminie, aby przeprowadzenie oferty publicznej było dalej prawnie możliwe. 
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3.11.9. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (i) dojściu lub niedojściu oferty 

do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odwołaniu, 

odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej zawieszeniu 

 

W przypadku dojścia do skutku emisji (przydziału) Akcji Serii G, informację o tym fakcie Emitent 

przekaże w trybie określonym w §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu.  

 

Spółka przekaże informację o niedojściu emisji Akcji Serii G do skutku w trybie określonym w art. 17 

ust. 1 Rozporządzenia MAR, niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę informacji o niedojściu emisji 

Akcji Serii G do skutku. 

 

Emisja Akcji Serii G nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

• do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo 

opłacone zapisy na co najmniej 5 (pięć) Akcji Serii G, lub 

• w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki, Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie 

emisji Akcji Serii G, 

• uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji Serii G. 

Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji Serii G, a środki finansowe 

przeznaczone na objęcie tychże akcji będą czasowo zamrożone, natomiast ich zwrot będzie 

następował bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

 

Fakt dotyczący odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji zamkniętej Akcji Serii 

G zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii G w formie aneksu do Memorandum 

Informacyjnego. 

 

Uzasadnienie decyzji o odwołaniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia oferty nie musi być 

przekazane do publicznej wiadomości.  

 

3.12. Informacja na temat wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu  

 

Emitent ma zamiar ubiegać się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu:  
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• nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż 84.375.000 (osiemdziesiąt pięć milionów trzysta 

siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

 

Intencją Emitenta jest jak najszybsze rozpoczęcie notowań Akcji Serii G po dokonaniu przydziału 

Akcji Serii G. 

 

Po rejestracji Akcji Serii G w sądzie, Emitent niezwłocznie złoży wniosek o rejestrację Akcji Serii G 

w KDPW oraz wniosek do GPW o wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu w Alternatywnym systemie 

obrotu na NewConnect. 

 

Termin pierwszego notowania akcji Emitenta zależy od terminu rejestracji Akcji Serii G w Krajowym 

Rejestrze Sądowym.  

 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje 

serii D, akcje serii F Emitenta są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

 

Zwraca się uwagę, że wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym 

systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku 

regulowanym.  

 

4. Dane o Emitencie i jego działalności 

 

4.1. Podstawowe dane o Emitencie 

 

Firma: Biomass Energy Project 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Bydgoszcz 

Adres: ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 

KRS:  0000390977 

REGON: 340919180 

NIP:  5542907667 

Tel:  + 48 693 617 707 

Internet: www.bep-sa.pl 

E-mail: ir@bep-sa.pl 

 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 
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Czas trwania Emitenta nie został oznaczony. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

 

Emitent został utworzony na podstawie art. 301 i nast. kodeksu spółek handlowych, to jest w oparciu 

o przepisy regulujące powstanie spółki akcyjnej. 

 

4.4. Wskazanie sądu rejestrowego który wydał postanowienie o wpisie Emitenta 

do właściwego rejestru 

 

Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru, był Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Emitent został wpisany do właściwego rejestru w dniu 7 lipca 2011 roku. Emitent powstał w wyniku 

zawiązania spółki w trybie art. 301 KSH i nast. Akt założycielski został sporządzony w dniu 

27 kwietnia 2011 roku (akt notarialny z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Rep. A nr 2803/2011 

sporządzony przez notariusza Monikę Gutmańską-Pawłowską).  

 

4.5. Krótki opis historii Emitenta 

 

Istotne zdarzenia w historii Emitenta: 

 

Lp. Data opis zdarzenia 

1.  27 kwietnia 2011 

roku 

zawiązana spółka akcyjna pod firmą: Biomass Energy Project S.A. 

2.  7 lipca 2011 roku Rejestracja Biomass Energy Project S.A. w Krajowym Rejestrze 

Przedsiębiorców 

3.  23 września 2011 

roku 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podjęło m.in. uchwałę w 

przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 

250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 

1.500,000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych). 

4.  30 stycznia 2012 

roku 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego wydał postanowienie dotyczące wpisu ww. 
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podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do Rejestru 

Przedsiębiorców. 

5.  18 maja 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w 

sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do 

Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynu „NewConnect” 

organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. akcji serii B, a także dematerializacji akcji serii B. 

6.  27 lipca 2012 roku Emitent złożył w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo oraz wniosek o 

zarejestrowanie akcji serii B w depozycie w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych (wraz z załącznikami do ww. wniosków). 

7.  16 października 2012 

roku 

Emitent zawarł ze spółką 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie 

umowę dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni 500.000 m2 oraz 

umowę na założenie plantacji roślin energetycznych - miskanta 

olbrzymiego. Umowa dzierżawy została zawarta na okres 10 lat w celu 

prowadzenia przez Biomass Energy Project S.A. na nieruchomości 

01Cyberaton S.A. działalności rolniczej w zakresie produkcji biomasy 

(miskant olbrzymi). Umowa dot. plantacji została zawarta w celu 

przygotowania przez Biomass Energy Project S.A. dla 01Cyberaton S.A. 

plantacji rośliny energetycznej - miskanta olbrzymiego. 

8.  6 listopada 2012 

roku 

Podpisanie przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Świętego Marcina z 

siedzibą w Szubinie umowy, której przedmiotem jest dzierżawa grun-

tów rolnych  o powierzchni 34,65 ha. Umowa dzierżawy została zawarta 

na czas nieokreślony w celu prowadzenia przez Biomass Energy Project 

S.A., na opisanych gruntach, działalności rolniczej w zakresie produkcji 

biomasy (miskant olbrzymi). 

9.  7 grudnia 2012 roku Emitent zadebiutował w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

„NewConnect” 

10.  4 grudnia 2013 roku Emitent podpisał list intencyjny z firmą PT KEPULAVAN ENERGI 

LESTARI w sprawie nawiązana współpracy mającej na celu zakładanie 

plantacji roślin energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

miskanta olbrzymiego, na terenie Indonezji oraz uprawa gruntów pod te 

cele. 

11.  12 grudnia 2013 roku Spółka podpisała list intencyjny z Grupą Firm Doradczych Maroney 

(Maroney sp. z o.o. sp. k.). Podpisany list intencyjny pomiędzy Biomass 

Energy Project S.A. a Maroney sp. z o.o. sp. k. dotyczy nawiązana 

współpracy mającej na celu zakładanie plantacji roślin energetycznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem miskanta olbrzymiego, na terenie 
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wybranych państw Afryki oraz uprawę gruntów pod te cele. W ramach 

współpracy objętej zakresem listu intencyjnego przewidziana została 

także możliwość sprzedaży sadzonek miskanta olbrzymiego oraz 

biomasy do spalania w instalacjach na terenie Afryki. 

12.  2 stycznia 2014 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę, w ramach której Biomass Energy 

Project S.A. dokonał sprzedaży 5 500 000,00 szt. sadzonek miskanta 

olbrzymiego za kwotę 2 475 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta 

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto. 

13.  26 lutego 2014 roku Emitent podpisał list intencyjny z firmą Jan J. Biedak DBA PL-US 

Technologies z siedzibą przy 74 Pease Ave., Verona, NJ 07044, USA w 

sprawie nawiązana współpracy mającej na celu implementację 

rozwiązań Ekologicznej Elektrociepłowni na paliwo alternatywne, 

wykorzystującej Technologię D4 (hydro-pyroliza) firmy D4 Energy 

Group, na obszarze Polski.  

14.  17 marca 2014 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę ramową o współpracy z odbiorcą 

polskim, której przedmiotem jest cykliczna dostawa biomasy do nowo 

powstających zakładów odbiorcy oraz ewentualna współpraca w 

zakresie dystrybucji produkowanego w tych zakładach nawozu, a także 

otrzymał podpisaną umowę o współpracy przy prowadzeniu prac 

badawczo-rozwojowych z Uniwersytetem Technologiczno-

Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy. 

Celem umowy jest rozwój segmentu usług biotechnologicznych 

Emitenta. 

15.  24 marca 2014 roku  Spółka otrzymała podpisaną drugą umowę o współpracy przy 

prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych z Uniwersytetem 

Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z 

siedzibą w Bydgoszczy. Celem umowy jest rozwój segmentu produktów 

in vitro, oraz usług wzbogacania gleb. Dodatkowo umowa reguluje 

również kwestie projektowania, realizacji i koordynacji wspólnych 

przedsięwzięć w tym organizacji konferencji i seminariów, a także 

prowadzenia praktyk studenckich. 

16.  27 marca 2014 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę, w ramach której Biomass Energy 

Project S.A. dokonał sprzedaży 4 000 000,00 szt. sadzonek miskanta 

olbrzymiego za kwotę 400 000,00 EUR (słownie: czterysta tysięcy euro 

00/100). Odbiorcą była firma brytyjska. 

17.  2 kwietnia 2014 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę o współpracy z Uniwersytetem Mi-

kołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu. Celem umowy jest wsparcie in-

nowacyjności i zwiększenie potencjału prac badawczo-rozwojowych. 

Dodatkowo umowa reguluje również kwestie projektowania, realizacji i 
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koordynacji wspólnych przedsięwzięć w tym organizacji konferencji i 

seminariów, a także prowadzenia praktyk studenckich i staży nauko-

wych. Przedmiotem umowy jest także organizacja współpracy uczelni z 

podmiotami rynku kapitałowego. 

18.  22 kwietnia 2014 

roku 

Emitent otrzymał podpisaną umowę z Akademią Nauk Ukrainy, Instytu-

tem Technologii Żywności i Genetyki o współpracy w zakresie badań i 

udoskonalania charakterystyki roślin perspektywicznych w kontekście 

ich praktycznego zastosowania w zakresie produkcji bioenergii i biopa-

liw, w tym bioetanolu i biogazu. Celem umowy jest rozwój segmentu 

usług energetycznych Emitenta. 

19.  18 czerwca 2014 

roku 

Zarząd Emitenta, na podstawie statutowego upoważnienia do 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, 

podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

w ramach granic określonych w § 12 ustępach 5 i następnych Statutu w 

ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na 

okaziciela serii F. 

20.  9 lipca 2014 roku Emitent otrzymał odpis aktu notarialnego potwierdzający fakt zakupu 

przez Biomass Energy Project S.A. prawa użytkowania wieczystego 

1,0237 ha gruntu wraz z własnością usytuowanych na tym gruncie 

budynków, budowli i urządzeń. 

21.  12 listopada 2014 

roku 

Spółka otrzymała podpisany list intencyjny o współpracy dotyczącej 

uruchomienia, na wyspie Seram w Indonezji, Laboratorium 

Przemysłowego Mikrorozmnażania Roślin (in vitro) do wytwarzania 

sadzonek czterech gatunków roślin. List intencyjny został podpisany z 

firmą PT TANI ENERGI LESTARI. Wartość transakcji związanej z 

podpisanym listem intencyjnym to ok. 2,0 mln USD. Nawiązanie 

współpracy było efektem systematycznego zwiększania zaangażowania 

firmy Biomass Energy Project S.A. na rynkach zagranicznych, w tym 

w Indonezji. Istotną informacją jest także fakt, że Emitent jest 

uczestnikiem konsorcjum firm polskich, które dynamicznie realizują 

strategię zwiększania skali współpracy z krajami Azji Południowo-

Wschodniej, a w szczególności z Indonezją. 

22.  9 grudnia 2014 roku Spółka podpisała umowę o współpracy dotyczącej uruchomienia, na 

wyspie Seram w Indonezji, Laboratorium Przemysłowego 

Mikrorozmnażania Roślin (in vitro) do wytwarzania sadzonek czterech 

gatunków roślin. Umowa w tym zakresie jest kontynuacją procesu, 

którego efektem było wcześniej komunikowane inwestorom podpisanie 

listu intencyjnego (RB 37/2014). Umowę podpisano z firmą PT TANI 

ENERGI LESTARI. 
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23.  12 grudnia 2014 roku Emitent podpisał umowę z ASIA FINANCE DEVELOPMENT LLC, o 

współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia i wybudowania w 

Piru/Seram/Indonezja Laboratorium Przemysłowego 

Mikrorozmnażania Roślin dla produkcji sadzonek roślin energetycznych 

związanych z budową bio-elektrowni o mocy 6 MW oraz energii 

chłodzenia o mocy około 6,0 MW. Istotą tego kontraktu było nawiązanie 

współpracy z silnym partnerem zagranicznym, dysponującym znacznym 

potencjałem logistyczno-inwestycyjnym w regionie azjatyckim. 

24.  18 grudnia 2014 roku Emitent podpisał kontrakt z ASIA FINANCE DEVELOPMENT LLC, który 

jest Wykonawcą umowy. Jej zakres obejmuje prace dotyczące adaptacji 

technologii, koniecznych modyfikacji, dostawy, montażu, oraz nadzoru 

nad uruchomieniem Laboratorium Przemysłowego Mikrorozmnażania 

Roślin dla plantacji roślin energetycznych dostarczających biomasę 

rolną dla celu produkcji w instalacji bio-elektrowni. Wartość umowy, 

zgodnie ze szczegóło-wymi zasadami rozliczenia zawartymi w jej treści, 

wynosi 1,460 mln USD (słow-nie: milion czterysta sześćdziesiąt 00/100 

USD). 

25.  29 grudnia 2014 roku Emitent podpisał kontrakt z odbiorcą zagranicznym. Przedmiotem 

umowy była sprzedaż 3,5 mln sadzonek miskanta olbrzymiego po cenie 

0,15 USD za sztukę. W związku z powyższym sumaryczna wartość pod-

pisanej umowy wynosi 525.000 USD (słownie: pięćset dwadzieścia pięć 

tysięcy 00/100 USD). 

26.  15 stycznia 2015 

roku 

Emitent podpisał z firmą REGAL MINING z Rwandy, list intencyjny o 

współpracy dotyczącej wdrożenia projektu "Bioenergy Sources" w 

Afryce Wschodniej. Kluczowym aspektem podpisanego listu jest 

kooperacja w zakresie wykorzystania posiadanych i rozwijanych przez 

Biomass Energy Project S.A. technologii oraz narzędzi uprawy roślin 

energetycznych. Nawiązanie współpracy jest efektem systematycznego 

zwiększania zaangażowania firmy Biomass Energy Project S.A. na 

rynkach zagranicznych, w tym na rynkach afrykańskich. 

27.  9 marca 2015 roku Emitent podpisał z firmą 01CYBERATON S.A., aneks do umowy 

dzierżawy gruntów rolnych z dnia 22.04.2014 r. Z punktu widzenia 

akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. istotnym zapisem zawartym 

w aneksie (zmiana dotycząca § 3 umowy) jest zmiana okresu dzierżawy 

opisywanych gruntów na czas określony do 09.03.2035 r. Tym samym 

okres dzierżawy wymienionych gruntów uległ znacznemu wydłużeniu z 

okresu 3 lat (liczonych od momentu podpisania pierwotnej umowy) do 

20 lat (liczonych od momentu podpisania aneksu). 

28.  10 marca 2015 roku Emitent podpisał z firmą polską, umowę dotyczącą przygotowania 
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ziemi, ogrodzenia terenu, dokonania nasadzeń celowo sprowadzonych z 

zagranicy unikalnych gatunków drzew, o szczególnych właściwościach 

komercyjnych. Wartość umowy to 860 000,00 PLN (słownie: osiemset 

sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Pielęgnacja upraw w kolejnych 

okresach, w tym szczegóły dotyczące rozliczenia dotyczących jej prac 

zostaną w opisane w stosownym aneksie do umowy. Z punktu widzenia 

akcjonariuszy istotną informacją jest także fakt, że tym samym Biomass 

Energy Project S.A. rozszerzył swoją ofertę o wprowadzenie na rynek 

polski roślin mających zastosowanie komercyjne, ale pozaenergetyczne. 

Ze względu na niepowtarzalność zastosowanych rozwiązań i 

nasadzanego gatunku zleceniodawca ograniczył możliwość publikacji 

nazwy sprowadzonego gatunku rośliny. 

29.  26 marca 2015 roku W związku z systematycznym dążeniem do dywersyfikacji źródeł 

przychodów Emitenta opartych na innowacyjnej działalności Spółki, 

szczególnie tej prowadzonej w obszarze rynku roślin energetycznych, 

odnawialnych źródeł energii i rozwiązań biotechnologicznych, do oferty 

Emitenta wprowadzono kolejny produkt wytwarzany na bazie biomasy 

z miskanta olbrzymiego. W efekcie prowadzonych badań i doświadczeń 

opracowano technologię wytwarzania nowego rodzaju ekologicznego 

pelletu dla zwierząt domowych. Opisywany produkt cechuje się 

doskonałymi własnościach absorpcyjnymi. Pellet ten jest też czysty 

ekologicznie i biodegradowalny. Klienci otrzymają też możliwość 

zakupu nietypowych rozwiązań ułatwiających efektywne wykorzystanie 

pelletu. Badania rynkowe przeprowadzone w Europie wskazują na duże 

zapotrzebowanie klientów końcowych na tego typu rozwiązania. 

30.  21 kwietnia 2015 

roku 

Wejście w życie postanowienia umowy inwestorskiej pomiędzy 

Emitentem a Fluid Środa Śląska sp. z o.o., w ramach której Biomass 

Energy Project S.A. obejmie 5.400 udziałów Fluid Środa Śląska sp. z o.o. 

stanowiących 24,1 % udziału w kapitale zakładowym Fluid Środa Śląska 

Sp. z o.o. Fluid Środa Śląska Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w 

technologiach produkcji biowęgla oraz w produkcji nawozów na bazie 

biowęgla. Ta ostatnia technologia został doceniona przez ekspertów 

Unii Europejskiej dotacją w kwocie 23,999 mln zł. 

31.  11 sierpnia 2015 

roku 

Emitent poinformował, że na obszarze 10 ha Spółka przeprowadzi 

inwestycję we własną plantację drzew szybkorosnących - Paulowni. 

Inwestycja zostanie przeprowadzona w oparciu o posiadany materiał 

nasadzeniowy. W kolejnych okresach Emitent będzie systematycznie 

zwiększał obszar objęty plantacjami własnymi tego drzewa. 

32.  Dnia 7 września 2015 Emitent poinformował, że w związku ze znacznym zainteresowaniem 
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ofertą Spółki utworzono dwa nowe oddziały Emitenta. Są one 

zlokalizowane w miejscowości Lubasz (woj. wielkopolskie) i w 

miejscowości Stępina (woj. podkarpackie). 

33.  28 września 2015 

roku 

Spółka przekazała informację o otrzymaniu grantu dla firm starających 

się o dotacje z Programu Europejskiego Horyzont 2020 (bezpośrednie 

dofinansowanie z Komisji Europejskiej). Emitent ubiega się w Komisji 

Europejskiej o dotację na rozbudowę innowacyjnej technologii 

Mobilnego Laboratorium Mikronamnażania roślin. Wysokość 

przyznanego grantu to 46 400,00 zł. 

34.  29 września 2015 

roku  

Spółka otrzymała podpisaną umowę ramową zawartą z klientem - 

Nieruchomościowym Funduszem Gwarancyjnym Sp. z o.o. Przedmiotem 

umowy jest zakładanie plantacji Paulowni na rzecz klienta i ich 

pielęgnacja. 

35.  22 października 2015  

roku 

Spółka zawarła z Eco Investment Group Ltd umowę ramową o 

współpracy w zakresie oferowania produktów inwestycyjnych, opartych 

na plantacjach drzew szybkorosnących, na terenie Wielkiej Brytanii. 

36.  27 października 2015 

roku 

Spółka poinformowała, że dokonano nasadzeń na plantacjach Paulowni 

na łącznej powierzchni 28 ha wykonanych w związku z umowami z dnia 

10.03.2015 roku (RB 8/2015) i z dnia 29.09.2015 roku (RB 30/2015). 

Klienci nie zgłosili zastrzeżeń do wykonanych prac. Zapłata za realizację 

kontraktów wpłynęła na konto Spółki zgodnie z zakresem rozliczeń 

przewidzianym w wyżej wymienionych umowach. 

37.  12 listopada 2015 

roku 

Spółka zawarła, z Krajowym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji 

Rolniczych oraz z Fundacją „Nowoczesny Rolnik Polski”, umowę 

handlową dotyczącą uprawy drzew szybkorosnących - Paulowni. W 

ramach zawartej umowy KZRKiOR wprowadzi do dystrybucji ofertę 

programu sprzedażowego LOKATY PLANTACYJNEJ - PAULOWNIA. 

Celem programu jest sprzedaż produktów i usług realizowana w 

specjalnej ofercie dla rolników, członków Związków Rolników, Kółek i 

Organizacji Rolniczych oraz organizacji i grup społecznych działających 

na rzecz polskiej wsi i środowisk wiejskich. LOKATA PLANTACYJNA – 

PAULOWNIA polegająca na uprawie drzew PAULOWNIA, ma stanowić 

uzupełnienie produktu gospodarstwa rolnego o element nadzwyczaj 

rentownej uprawy wysokiej jakości drzew szybkorosnących. 

38.  2016 roku Emitent rozpoczął realizację pilotażowego projektu rekultywacyjnego 

terenów poprzemysłowych. Prace były prowadzone na zlecenie firmy 

CG Trans Sp. z o.o. i obejmowały pełną rekultywację terenu po wyeks-

ploatowanej kopalni żwiru. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki jest to 

pierwsze przedsięwzięcie w Polsce polegające na intensywnej uprawie 
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drzew na terenach kopalnianych. Dokonane zostanie nasadzenie drzew 

paulowni na dedykowanym i specjalnie przygotowanym podłożu. Bio-

mass Energy Project S.A. dostarczy również system nawadniania. Opisa-

ny w niniejszym raporcie pilotażowy projekt rekultywacyjny ma być 

pierwszym z serii projektów tego typu, które Spółka ma realizować w 

kilku miejscach w Polsce i na które wpłynęły już do Spółki wstępne za-

mówienia. Prace w ramach tego projektu rozpoczęto w II kwartale 2016 

r.  Inwestor dokonał wstępnych rozliczeń zgodnych z harmonogramem 

płatności. 

39.  Maj 2016 roku Na zlecenie klienta Kiri Biomass Sp.z o.o. z siedzibą w Pturku, Emitent 

rozpoczął realizację prac na 25 hektarowej plantacji produkcyjnej 

paulowni. Inwestor dokonał wstępnych rozliczeń zgodnych z 

harmonogramem płatności. 

40.  lipiec 2016 roku Zakończono prace na plantacji produkcyjnej paulowni zlecone przez Kiri 

Biomass Sp. z o.o. z siedzibą w Pturku. Emitent na obszarze 25 

hektarowej plantacji dokonał nasadzenia 12000 sadzonek drzew. 

Zgodnie z har-monogramem płatności Emitent oczekuje na ostateczne 

rozliczenie zlecenia. To druga plantacja założona na zlecenie ww. 

klienta. 

41.  14 października 2016 

roku 

Emitent podpisał z Black Pearl S.A. porozumienie w sprawie współpracy 

przy procesie badawczym i wdrożeniu technologii wzdłużnego 

rozdrabniania drewna. Na mocy podpisanego dokumentu, Black Pearl 

S.A. zajmie się finansowaniem części własnej kosztów zakupu 

technologii i organizacji budowy urządzenia do wzdłużnego 

rozdrabniania drewna. Docelowa wartość przedsięwzięcia zostanie 

opublikowana osobnym raportem, po zakończeniu analizy finansowej. 

Informacja zostaje przekazana ze względu na wartość minimalną 

Projektu, która już na etapie badawczym przekracza wartość kapitału 

zakładowego Emitenta i wynosi nie mniej niż 15.000.000 zł (słownie: 

piętnaście milionów złotych). 

42.  12 grudnia 2016 roku Emitent otrzymał od kontrahenta tj. Spółki Bio-Sekwestracja CO² Sp. z 

o.o. podpisaną umowę o współpracy handlowej. Przedmiotem umowy 

jest świadczenie przez Bio-Sekwestracja CO² Sp. z o.o. na rzecz Spółki 

usług wyłącznego pośrednictwa na terenie Polski w zakresie sprzedaży 

sadzonek drzew paulowni. Spółka zachowała prawo sprzedaży na rzecz 

dotychczasowych odbiorców. 

43.  23 lutego 2017 roku Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały o wejściu w nowy istotny dla 

Biomass Energy Project S.A. obszar działalności polegający na hurtowej i 

detalicznej sprzedaży rowerów i skuterów elektrycznych. W pierwszej 
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fazie działalności wyżej wymienione środki transportu będą 

sprowadzane z rynku azjatyckiego i dystrybułowane na rynku polskim. 

44.  16 marca 2017 roku Emitent zawarł z Trybeco Sp. z o .o. z siedzibą w Łodzi umowę o 

współpracy zgodnie z którą Biomass Energy Project będzie dostarczał 

dla Trybeco rowery i skutery elektryczne, segwaye oraz inne podobne 

urządzenia elektryczne. Strony uzgodniły, że wartość sprzedaży z tej 

umowy w roku 2017 wyniesie nie mniej niż 1mln. zł. 

45.  24 października 2017 

roku 

Emitent złożył wniosek aplikacyjny o uzyskanie środków na projekt 

inwestycyjny pod nazwą Biomass Pre-Processing System do 

Europejskiego Funduszu Knowledge Innovation Community 

InnoEnergy.Wartość inwestycji 3.500,000 €. Środki posłużyć mają do 

budowy linii demonstracyjnej dla innowacyjnych technologii przerobu 

biomasy oraz ich komercjalizacji na rynkach międzynarodowych. 

46.  2 grudnia 2017 roku Wypowiedzenie przez Emitenta umowy o współpracy handlowej której 

przedmiotem było świadczenie przez Bio-Sekwestracja CO2 Sp. z o.o. na 

rzecz emitenta usług wyłącznego pośrednictwa na terenie Polski w 

zakresie sprzedaży sadzonek drzew paulowni. Spółka zamierza 

wprowadzać nową strategię sprzedażową i rozwijać własną sieć 

sprzedaży 

47.  22 czerwca 2018 

roku 

Emitent zawarł porozumienie o nawiązaniu współpracy z Polskim 

Programem Elektryfikacji Motoryzacji z celem powołania konsorcjów 

badawczych oraz pozyskania wspólnie z Centrum Badawczym Polskiej 

Akademii Nauk KEZO finansowania w ramach planowanych programów 

kluczowych: 

1) Polski Magazyn Wodoru, 

2) Polskie Ogniwo Wodorowe 

W ramach zawartego porozumienia strony uzgadniają, że dołożą starań 

by BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. jako Partner Polskiego Programu 

Elektryfikacji Motoryzacji, udostępniający na rzecz programów unikalne 

know how, posiadający prawa do technologii i rozwiązań bazowych, 

pełnił rolę podmiotu wiodącego wyżej wymienionych programów, a w 

szczególności zachowa prawa majątkowe do rozwijanych rozwiązań 

oraz prawa do ich komercjalizacji. 

48.  7 lipca 2018 roku Emitent złożył do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - Departament 

Programów Wsparcia Innowacji wniosek o dofinansowanie w ramach 

działania 2.1 PO IR - konkurs 1/2. 1/2018 pod nazwą CENTRUM 

BADAWCZO ROZWOJOWE Technologie Przetwórstwa Biomasy 

Nadmiarowej. Całkowita wartość projektu to 20 650 470 złotych 

słownie: dwadzieścia milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta 
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siedemdziesiąt złotych ,kwota kosztów kwalifikowalnych 16 789 000 

złotych słownie: szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy złotych, a kwota dofinansowania projektu to 11 175 230 złotych 

słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

trzydzieści złotych. Celem projektu jest stworzenie Centrum Badawczo 

Rozwojowego wyposażonego w szereg modułów badawczych 

dedykowanych technologiom związanym między innymi z nowymi 

węglowymi sorbentami wodoru oraz węglowymi paliwami 

zawiesinowymi. 

49.  10 sierpnia 2018 

roku 

Emitent złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o 

dofinansowanie w ramach konkursu 2/1.2/2018 o tytule "Opracowanie 

modelu osobowego pojazdu elektrycznego na bazie zunifikowanej, 

ultralekkiej platformy podwoziowej produkowanej w technologii 

kompozytowej, zasilanego układem hybrydowym wodorowo-

bateryjnym lub bateryjnym." Całkowita wartość kosztów 

kwalifikowalnych, to 10 378 750 złotych; słownie: dziesięć milionów 

trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, a 

kwota dofinansowania projektu to 7 695 200 złotych; słownie : siedem 

milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych. Celem 

projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnego modelu osobowego 

samochodu elektrycznego o konstrukcji lekkiej z zasilaniem 

wodorowym. Projekt realizowany będzie w ramach rozwoju nowych 

innowacyjnych technologii opracowywanych przez Spółkę 

 

 

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

ich tworzenia 

 

Na dzień 30 czerwca 20018 roku na kapitały własne Emitenta składały się następujące pozycje: 

• kapitał zakładowy - wynosił 1.687.500 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy 

pięćset złotych) i dzielił się na 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć 

tysięcy) akcji, w tym:  

a) 2.500.000 akcji serii A o wartości nominalnej 10 gr każda, 

b) 4.500.000 akcji serii B o wartości nominalnej 10 gr każda, 

c) 4.000.000 akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr każda, 

d) 4.000.000 akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr każda, 

e) 1.875.000 akcji serii F o wartości nominalnej 10 gr każda. 

• kapitał zapasowy w kwocie 10.397.624,83 zł (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem 

tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze),  
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• stratę z lat ubiegłych w kwocie 0 zł,   

• zysk netto w kwocie 261.896,38 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy i trzydzieści osiem 

groszy).  

 

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego wynosi 1.687.500 

(jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzielił się na 16.875.000 

(szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, w tym:  

a) 2.500.000 akcji serii A o wartości nominalnej 10 gr każda, 

b) 4.500.000 akcji serii B o wartości nominalnej 10 gr każda, 

c) 4.000.000 akcji serii C o wartości nominalnej 10 gr każda, 

d) 4.000.000 akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr każda, 

e) 1.875.000 akcji serii F o wartości nominalnej 10 gr każda. 

 

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

 

 

 

 

 

 

4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji 

przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających 

pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw 

obligatariuszy do nabycia tych akcji 

 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani 

obligacji z prawem pierwszeństwa uprawniających do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, 

dlatego w chwili obecnej nie istnieją żadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian 

kapitału zakładowego w wyniku realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy. 

 

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu 

przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, 

w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak 

również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji 

Memorandum może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 
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Statut Emitenta przewiduje postanowienia pozwalające Zarządowi Emitenta na dokonywanie 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy). W treści 

Statutu Emitenta, zgodnie z 7a) Statutu Spółki przewidziane jest upoważnienie zarządu 

do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitało docelowego o następującym 

brzmieniu: 

 

 

Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w trybie art. 

444 k.s.h. (kapitał docelowy) obowiązuje do dnia 13 września 2021 roku. 

 

 

4.10. Rynki papierów wartościowych, na których są lub były notowane papiery wartościowe 

Emitenta lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe 

 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego dotychczas wyemitowane papiery 

wartościowe Emitenta, to jest Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C, Akcje Serii D oraz Akcje Serii F  

są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Emitent nie wystawiał 

kwitów depozytowych. 

 

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

wartościowym 

 

Emitentowi ani jego papierom wartościowym nie został przyznany rating. 
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4.12. Podstawowe informacje na temat powiązań Emitenta 

 

4.12.1. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny 

wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, 

z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, 

siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej 

liczbie głosów 

 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej 

w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości. 

 

4.12.2. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych 

i organizacyjnych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów 

zarządzających i nadzorczych Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego pomiędzy Emitentem, a osobami wchodzącymi 

w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz pomiędzy Emitentem lub osobami 

wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, zachodzą następujące 

powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:  

 

Roman Bielański- Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada łącznie 120.300 akcji Emitenta 

reprezentujących  0,72 proc. udziału w kapitale zakładowym oraz posiadającego 120.300 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta uprawniającego do 0,72 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta. 

 

Jerzy Drożniewski Prezes Zarządu – posiada łącznie 6755 akcji Emitenta reprezentujących 0,04proc. 

udziału w kapitale zakładowym oraz posiadającego 6755 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 

uprawniającego do 0,04 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

 

4.12.3. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych 

i organizacyjnych pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów 

zarządzających i nadzorczych a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego istnieją powiązania osobowych, majątkowych 

i organizacyjnych pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających 

i nadzorujących, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. 

 

Krzysztof Arkuszewicz – Wiceprezes Zarządu jest jednocześnie Członkiem Zarządu Kiri Biomass sp. z 

o.o. akcjonariusza Emitenta posiadającego 385.619 akcji reprezentujących 2,29 proc. kapitału 
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zakładowego oraz posiadającego 385.619 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 

uprawniającego do 2,29 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Dodatkowo bezpośrednio 

posiada 5.955 akcji Emitenta, reprezentujących 0,035 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta 

 

Według wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia Memorandum informacyjnego nie istnieją żadne 

inne powiązania.  

 

4.13. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta 

 

4.13.1. Działalność Emitenta 

 

Biomass Energy Project S.A. rozpoczęła działalność w maju 2011 roku. Główne obszary działalności 

Spółki to: 

a)  uprawa sadzonek roślin m.in. energetycznych, poprzez zakładanie plantacji tychże roślin, 

b) uprawa gruntów pod uprawy zewnętrznych podmiotów,  

c) dostarczanie pojazdów elektrycznych 

d) świadczenie nowoczesnych usług biotechnologicznych oraz rozwój innowacyjnych technologii.  

 

Spółka systematycznie i dynamicznie zwiększa zakres realizowanych działań, realizując m.in. ścisłą 

współpracę z przedsiębiorcami Polskimi, Europejskimi, a także Azjatyckimi (m.in na rynku 

indonezyjskim). Emitent pragnie rozwijać prowadzoną działalności poprzez rozwój i nawiązywanie 

współpracy z kolejnymi krajami Azjatyckimi i Afrykańskimi, poszerzając tym samym ofertę 

produktową. Obecnie kluczową działalnością Spółki jest uprawa sadzonek roślin, m.in. 

energetycznych, w szczególności paulowani oraz miskanta olbrzymiego. Ponadto, w ramach 

prowadzonej działalności Emitent zakłada i pielęgnuje plantacje dla podmiotów zewnętrznych, przy 

założeniu że uprawy obejmują sadzonki roślin oferowane nabywane przez te podmioty od Emitenta.   

 

W ramach prowadzonej działalności, zgodnie z decyzją Zarządu Emitenta w roku 2017 wdrożono 

nowy obszar działalności polegający na hurtowej i detalicznej sprzedaży rowerów i skuterów 

elektrycznych. 

 

Ostatni segment usług Emitenta związany jest z najnowocześniejszymi usługami 

biotechnologicznymi oraz rozwojem innowacyjnych technologii.  

 

I. Działalność w zakresie uprawy sadzonek roślin (głównie energetycznych):  

 

Uprawa Paulowni 

 

W ramach prowadzonej działalności Emitent specjalizuje się w uprawie paulowni. Odmiana 

paulowni, która zaadoptowana została do warunków naszego klimatu jest hybrydą dwóch 
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naturalnych gatunków paulowni: Paulowni Tomentosy i Paulowni Fortunei. Wieloletnie prace 

prowadzone nad tymi odmianami doprowadziły do powstania niezwykle wydajnej rośliny,  

charakteryzującej się odpornością na temperatury od -27 do + 45 stopni Celsjusza. Surowiec 

drzewny, którego przy tym dostarcza jest bardzo wysokiej jakości i wykorzystuje się go w wielu 

dziedzinach przemysłu meblarskiego, produkcji materiałów wykończeniowych w budownictwie, 

przy produkcji stolarki, szkutnictwie czy produkcji instrumentów muzycznych. Posiada też cechy 

predysponujące ją do intensywnych upraw przemysłowych. Wykształca wysoki, prosty pień i koronę 

wąskiego typu, która pozwala na zasadzanie do 40% większej ilości drzew na jednostkę powierzchni 

w porównaniu do innych odmian paulowni. Dojrzałość do ścięcia jako pełnowartościowy materiał 

dla pozyskania drewna tartacznego paulownia osiąga w okresie 8-10 lat od zasadzenia i pozwala na 

uzyskanie w tym czasie do 500 m3 z 1 ha nasadzeń, przy ich gęstości rzędu 600-650 sadzonek na 1 

ha.  

 

Paulownia jest drzewem o szczególnych właściwościach. Pochodzi ona z Azji Południowo - 

Wschodniej, ale jest z powodzeniem uprawiana w wielu miejscach na świecie z powodu olbrzymiej 

dynamiki wzrostu i jakości uzyskiwanego z niej drewna.  

 

Sprowadzona do Polski przez Biomass Energy Project S.A. hybrydowa odmiana paulowni- Shan Tong 

jest rośliną o bardzo dużej odporności na ekstremalne temperatury. Materiał uzyskiwany z tego 

drzewa znajduje szerokie zastosowanie w meblarstwie, budownictwie oraz w innych gałęziach 

przemysłu. Drzewa paulowni osiągają w ciągu 8 do 10 lat wielkość pozwalającą na ich ścinanie, 

dorastając w tym czasie do wysokości ok. 15 metrów i uzyskując średnicę ok. 50 centymetrów. 

Roślina ta znakomicie nadaje się także do zalesień i zazieleń tworząc w szybkim czasie nowe walory 

krajobrazowe terenu. Przyrosty rzędu 1 metra sześciennego w ciągu 10-ciu lat pozwalają 

na osiągnięcie niespotykanej gdzie indziej stopy zwrotu z inwestycji. Raz założona plantacja 

Paulowni daje stałe dochody przez następne 30-40 lat, jako że po ścięciu drzewa te odrastają 

z istniejącego systemu korzeniowego w kolejnych przyspieszonych cyklach. Wymagania glebowe dla 

tego typu upraw pozwalają na zakładanie plantacji na ziemiach również gorszej jakości, a nawet 

zagospodarowanie nieużytków. Przeciwwskazania do nasadzeń paulowni to gleby podmokłe, 

gliniaste i zakwaszone (pH poniżej 5). Drewno Paulowni jest niezwykle lekkie. Jego ciężar właściwy 

wynosi poniżej 300 kg/m3, cechując się jednocześnie dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. 

Ma właściwości izolacyjności termicznej i akustycznej, które pozwalają na zastosowanie 

go do produkcji np. stolarki okiennej o unikalnych własnościach termicznych, możliwych 

do stosowania w budownictwie domów pasywnych oraz celem poprawy współczynników 

energetycznych w budownictwie tradycyjnym. Jest przy tym materiałem o estetycznej strukturze 

drewna stanowiącym ozdobę budynków i wnętrz. Paulownia posiada przy tym naturalną odporność 

na wysokie temperatury. Jego temperatura zapłonu to aż 410 stopni Celsjusza, co w porównaniu 

do ok. 237 stopni dla innych popularnych gatunków drewna liściastego czyni go niezwykle 

wytrzymałym surowcem.  
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Biomass Energy Project S.A. założył w ostatnich 2 latach dla swoich klientów plantacje na obszarze 

ponad 60 ha i w planach ma zakładanie kolejnych na coraz większych areałach. Emitent sprzedaje 

sadzonki, prowadzi i zakłada plantacje, uprawia grunty pod te cele. Plantacje zakładane we 

wskazanym powyżej okresie przez Emitenta w ok. 70 % stanowią plantacje drzew paulowni.  

 

Ofertę wyróżnia zarówno opłacalność, jak i unikalność na rynku polskim.  Spółka oferuje nabywcom 

produkowane przez siebie sadzonki korzeniowe (dwuletnie), które dzięki temu, że zostały już raz 

nasadzone na plantacjach matecznych są bardzo odporne na działanie środowiska i przymrozki. 

Wykształcony system korzeniowy zapewnia szybszy wzrost i rozwój plantacji. Wszystkim nabywcom 

sadzonek zapewniane jest wsparcie techniczne, konsultacje, instruktaż oraz podpisanie umowy 

kontrakcyjnej na zakup pozyskiwanego drewna w wyjątkowo atrakcyjnej cenie, przez co rolnicy 

inwestujący w plantacje uzyskują pewność zbytu i przyszłych sporych zysków. 

 

Uprawa sadzonek Miskanta  

 

Działalność Emitenta w zakresie obejmującym uprawę sadzonek roślin istotna rolę odgrywa również 

uprawa miskanta olbrzymiego. Miskant olbrzymi to szybko rosnąca roślina pochodząca z Azji, 

o właściwościach energetycznych. Dzięki bardzo szybkiemu tempu wzrostu, może być 

wykorzystywana nie tylko do produkcji biomasy, ale również jako surowiec wykorzystywany 

do produkcji peletu oraz biopaliw drugiej generacji. Spółka produkuje sadzonki miskanta na 

własnych plantacjach matecznych , w których rośliny rozmnażane są w sposób wegetatywny poprzez 

podział systemu korzeniowego(karp korzeniowych) 

 

Emitent dywersyfikuje i stale rozszerza zakres swojej oferty. Oprócz sektora biomasy związanego 

z uprawą drzew paulowni oraz miskanta, Spółka w ramach prowadzonej działalności nie wyklucza 

wprowadzenia do oferty innych roślin. Poza uprawą paulowni oraz miskanta olbrzymiego Emitent 

oferował również sadzonki jagód Goji, jednakże na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum 

Informacyjnego, oferta Emitenta w powyższym zakresie nie stanowi istotnego źródła przychodów, 

a stopień zainteresowania sadzonkami jagód Goji nie spotkał się z zakładanym przez Emitenta 

zainteresowaniem ze strony potencjalnych nabywców.  

 

II. Uprawa gruntów pod uprawy zewnętrznych podmiotów  

 

Uprawa gruntów dla podmiotów zewnętrznych – klientów Emitenta jest dodatkową usługą 

oferowaną przez Emitenta w ramach prowadzonej działalności polegającą na realizacji przez 

Emitenta kompleksowych działań związanych z zakładaniem oraz pielęgnowaniem plantacji, na 

gruntach należących do podmiotów trzecich. Z uwagi na posiadaną przez Emitenta specjalistyczną 

wiedza odnośnie uprawy Paulowni, miskanta jak również sadzonej jagód Goji, Emitent oferuje swoim 

większym klientom również możliwość uprawy gruntów na ich rzecz w tym w szczególności w 

zakresie utworzenia plantacji tych roślin jak również jej bieżącej pielęgnacji. Czynności związane z 
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uprawą gruntów są przez Emitenta realizowane tylko przy założeniu, że uprawa obejmuje rośliny 

zakupione od Emitenta i wiąże się z usługą zakładania i pielęgnacji plantacji tych roślin.  

 

III. Świadczenie nowoczesnych usług biotechnologicznych oraz rozwój innowacyjnych 

technologii 

 

Emitent podejmuje również działania mające na celu świadczenie nowoczesnych usług 

biotechnologicznych oraz rozwój innowacyjnych technologii.  

 

Mobilne Laboratorium Mikronamnażania Roślin 

 

Na dzień dzisiejszy Emitent oferuje swoim Klientom możliwość nabywania i skorzystania z usług 

Mobilnego Laboratorium Mikronamnażania Roślin, tj. laboratorium, które każdorazowo jest 

produkowane na indywidualne potrzeby klienta. Laboratorium ma modułową budowę i wyposażone 

jest w najnowocześniejsze urządzenia zapewniające najwyższy standard pracy i efektywność w 

zakresie klonowania roślin. Technologia dostosowana jest do pracy w każdych praktycznie 

warunkach klimatycznych i terenowych, również w miejscach pobawionych dostępu do pełnej 

infrastruktury technicznej.  

 

Modułowość zapewnia możliwość dostosowania laboratorium do potrzeb określonego klienta i 

szybką realizację zamówień. Biomass Energy Project S.A. oferuje realizację obiektów w systemie peł-

nej funkcjonalności i ich instalację oraz uruchomienie na miejscu w ciągu zaledwie kilku dni od do-

stawy, jak również dostawę pojedynczych elementów laboratorium takich jak: 

• Komory wzrostowe (fitotrony) oraz regały inkubacyjne, 

• Moduły z komorami laminarnymi do szczepienia roślin, 

• Moduły do sterylizacji i przygotowania pożywek, 

• Stacje uzdatniania wody i moduły sterujące. 

Technologia ta wzbudziła już znaczne zainteresowanie na rynkach zagranicznych, szczególnie azja-

tyckich oraz arabskich. Podpisano pierwszy list intencyjny, z indonezyjską firmą PT TANI ENERGI 

LESTARI, o współpracy (szacowana wartość 2,0 mln USD) w uruchomieniu laboratorium na wyspie 

Seram w Indonezji. W tym wypadku celem będzie wytwarzanie sadzonek czterech gatunków roślin. 

Spółka otrzymuje kolejne zapytania ofertowe w tym zakresie. Biomass Energy Project S.A. otrzymał 

też grant, w wysokości 46 400,00 zł na działania związane z  rozbudową innowacyjnej technologii 

Mobilnego Laboratorium Mikronamnażania roślin, dla firm starających się o dotacje z Programu Eu-

ropejskiego Horyzont 2020 (bezpośrednie dofinansowanie z Komisji Europejskiej). 

 

Działalność Emitenta związana z rozwojem projektów z zakresu nowoczesnych technologii, których 

realizacji jest planowana przez Emitenta, została szczegółowo wskazana w strategii rozwoju 

Emitenta. 
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IV. Dostarczanie pojazdów elektrycznych 

 

W ramach rozwoju nowych rodzajów aktywności gospodarczej Spółka ogłosiła rozpoczęcie nowej 

działalności w segmencie pojazdów elektrycznych. W dniu 23 lutego 2017 roku Zarząd Emitenta 

podjął uchwałę o wejściu w nowy istotny dla Biomass Energy Project S.A. obszar działalności 

polegający na hurtowej i detalicznej sprzedaży rowerów i skuterów elektrycznych. W pierwszej fazie 

działalności wyżej wymienione środki transportu będą sprowadzane z rynku azjatyckiego 

i dystrybuowane na rynku polskim. Rozwój branży pojazdów elektrycznych na świecie w ostatnim 

okresie nabiera zdecydowanej dynamiki. Wiele firm działających w zakresie wytwarzania pojazdów 

mechanicznych wzbogaca swoją ofertę o pojazdy hybrydowe i elektryczne. Również Polska staje się 

dla tego typu pojazdów dobrym i rosnącym rynkiem zbytu. W ramach nowej działalności Spółka 

proponuje dostawy tego typu produktów z rynku azjatyckiego, który jest niekwestionowanym 

liderem w branży. Ekologiczne skutery i rowery elektryczne, odznaczające się estetycznym 

wzornictwem, funkcjonalnością oraz ekonomicznością mają szansę stać się popularnym produktem 

poszukiwanym przez klientów w kraju i na terenie Unii Europejskiej.  

 

W ofercie Spółki występuje kilka nowoczesnych i starannie wykonanych modeli hybrydowych, 

wśród których znajdują się rowery elektryczne, a także ich wersje składane. Ponadto, proponowane 

są także skutery elektryczne, o unikalnym designie oraz 100% redukcji spalin. W ocenie Emitenta, 

rower z silnikiem elektrycznym to rozwiązanie nie tylko przyjazne dla środowiska, ale także 

zachęcające do aktywności fizycznej. Wykorzystywanie przez rowery z napędem elektrycznym tak 

zwanej „czystej energii” jest szansą na zmianę jakości powietrza w miastach, a samo wybranie 

pojazdu ekologicznego, okazją do poprawienia poziomu mobilności na drogach.  

 

Cechy oferowanych produktów to między innymi: 

• ciche podróżowanie (nie ma „pracującego” silnika spalinowego, więc nie ma hałasu); 

• czystość i prostota konstrukcji - skuter nie posiada rozrusznika, rury wydechowej, tłoków, 

pierścieni, nie wymaga wymiany oleju, pasków napędowych, sprzęgła, rolek wariatora przez 

co charakteryzuje się on bezusterkowością;; 

• ekonomiczność - elektryczny skuter ma niskie koszty eksploatacji (potrzeba około 2 zł na 

każde 100 kilometrów; pełne ładowanie akumulatora wystarcza na 70 kilometrów jazdy). 

Możliwa jest integracja ze smartfonem dzięki specjalnej aplikacji umożliwiającej zarządzanie 

skuterem  z poziomu smartfona; 

• lekkość konstrukcji - elektryczny skuter jest ok. 50% lżejszy od tradycyjnego skutera. Łatwiej 

nim kierować i parkować; 

• ekologiczność - skuter nie generuje spalin, dwutlenku węgla, ani hałasu. 
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Rower z silnikiem elektrycznym to rozwiązanie nie tylko przyjazne dla środowiska, ale także 

zachęcające do aktywności fizycznej. Wykorzystywanie przez rowery z napędem elektrycznym tak 

zwanej „czystej energii” jest szansą na zmianę jakości powietrza w miastach, a samo wybranie 

pojazdu ekologicznego, okazją do poprawienia poziomu mobilności na drogach. Sukces działań 

proekologicznych uzależniony jest od postaw zbiorowych, które w przypadku transportu można 

jednak uzyskać jedynie za sprawą indywidualnych kroków. I właśnie  rowery z silnikiem mają być 

sposobem na ich skuteczne wdrażanie. Są one przeznaczone praktycznie dla każdego: 

dla miłośników jazdy na dwóch kółkach, którzy chcieliby wybierać rower częściej oraz odwiedzać 

miejsca i pokonywać trasy, które ze względu na swą długość lub trudny podjazd były do tej pory dla 

nich dużym wyzwaniem; 

• dla osób, które traktują jazdę na rowerze jako zajęcie rekreacyjne, a ze względu na 

konieczność zwiększonego wysiłku lub długość pokonywanej trasy na co dzień decydują się 

na inne formy transportu; 

• dla każdego, kto ceni sobie aktywność fizyczną oraz lubi przebywać na świeżym powietrzu, a 

pojazd z napędem elektrycznym mógłby być dla niego pewnym urozmaiceniem tradycyjnej 

jazdy oraz możliwością aktywnego spędzania czasu z całą rodziną; 

• dla wszystkich osób, które nie mają zbyt dobrej kondycji fizycznej, są starsze lub nie są w 

pełni sprawne – pojazd z silnikiem elektrycznym umożliwia pokonywanie barier poprzez 

spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny oraz zmniejszenie wysiłku potrzebnego do 

przejechania dłuższych i bardziej wymagających tras. 

• Rower z napędem elektrycznym to pojazd, który nie wyklucza wiekowo ani kondycyjnie oraz 

daje większe możliwości niż tradycyjny dwukołowiec.  

 

Konkurencyjność cenowa oferowanych produktów w porównaniu z innymi podobnymi produktami 

stawia Spółkę w korzystnej sytuacji. Dostawy realizowane są bezpośrednio od solidnych 

i sprawdzonych chińskich producentów, a produkty posiadają wszelkie certyfikaty dopuszczające je 

na rynek europejski. Koszt roweru elektrycznego jest wyższy o około 50% od porównywalnego 

tradycyjnego roweru bez napędu elektrycznego, jednakże jest to nowy, stale rosnący segment rynku 

i wolumen sprzedaży  na rynku europejskim przekracza kilkaset tysięcy sztuk rocznie. Co więcej, w 

ocenie Spółki, rowery i skutery elektryczne produkowane w Europie są zdecydowanie droższe od 

oferowanych przez Spółkę, podobnie jak rozpoczynających takową produkcję polskich producentów.  

Jakościowo są to produkty porównywalne, gdyż szereg europejskich i krajowych producentów 

używa komponentów i elementów napędu pochodzących z Azji w tym głównie Chin. 

 

Jednocześnie, należy wskazać, iż w zakresie realizowanego segmentu działalności Spółka bowiem 

ryzyka biznesowe związane z tą działalnością rozpoczynając jej prowadzenie od dostaw 

realizowanych pod konkretne zamówienia pochodzące od dużych odbiorców. Realizowane dostawy 

mają zatem, w dacie składania zamówień konkretnego nabywcę posiadającego własną sieć 

dystrybucji i sieć serwisową, przez co Spółka nie ponosi kosztów budowy i utrzymywania takich 
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sieci. Spółka eliminuje tez w ten sposób konieczność tworzenia zapasów magazynowych, które 

blokowałyby środki obrotowe i mogłyby stwarzać ryzyko finansowe w wypadku słabszej sprzedaży. 

 

Eminent prowadzi aktualnie prace nad wykorzystaniem biomasy , w tym biomasy nadmiarowej do 

celów produkcji paliw odnawialnych  , takich jak zawiesinowe paliwa biowęglowe , które na bazie 

opracowanej własnej technologii służyć będą do produkcji energii i innych produktów 

z wykorzystaniem lokalnej biomasy odpadowej oraz we współpracy z firmami z rynków azjatyckich 

i afrykańskich z którymi Spółka posiada kontakty , w zakładaniu  plantacji roślin energetycznych na 

ich terenach , ze szczególnym uwzględnieniem miskanta olbrzymiego i drzew Paulowni oraz 

wykorzystaniem ich do produkcji energii według technologii dostarczonych przez Emitenta. 

O pracach i zamierzeniach Spółki w zakresie prac nad tymi technologiami informujemy w naszej 

Strategii w części dotyczącej Centrum Badawczo Rozwojowego. 

Pozwala to liczyć na osiąganie przychodów w tym segmencie na rynkach międzynarodowych 

i realizację eksportu. 

 

4.13.2. Zatrudnienie 

 

Na dzień sporządnienia Memorandum Informacyjnego Emitent zatrudnia 5 pracowników, na 

podstawie umowy o pracę, na następujących stanowiskach: 

1. Prezes Zarządu 

2. Kierownik Działu Inwestycji i Produktów Innowacyjnych, 

3. Dyrektor Działu Innowacji, 

4. Technolog Przerobu Drewna, 

5. Pracownik Fizyczny. 

 

Kluczowa część prac realizowanych w ramach działalności Emitenta zlecana jest podwykonawcom 

prowadzących indywidulaną działalność gospodarczą oraz rolnikom indywidualnym. W zakresie 

rozwoju innowacyjnych technologii oraz mając na uwadze, iż w ramach poszczególnych projektów, 

(szczegółowo opisanych m.in. w rozdziale dot. celów emisji Akcji Serii G), Emitent zawarł 

warunkowe umowy o prace, z wysoko wyspecjalizowaną kadrą naukową odpowiedzialną za 

realizację projektów. Zawarte przez Emitenta warunkowe umowy o prace będą realizowane z chwilą 

rozpoczęcia przez Emitenta realizacji poszczególnych projektów.  

 

4.13.3. Prognozy finansowe 

 

Emitent nie publikował prognoz finansowych.  

 

4.13.4. Strategia Emitenta 
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Strategia Emitenta na najbliższy okres przewiduje zarówno rozwój obecnie realizowanych 

kluczowych gałęzi działalności Emitenta związaną w szczególności z uprawą sadzonej roślin (w 

szczególności energetycznych) jak i realizację nowych projektów w zakresie innowacyjnych 

technologii oraz obejmuje następujące elementy: 

 

I. w zakresie realizacji plantacji sadzonek roślin, w szczególności energetycznych jest 

skoncentrowania na uzyskaniu większej uniwersalności oferty oraz zwiększaniu gamy 

produktowej. Znaczenie strategiczne dla Emitenta będzie miało wykorzystanie potencjału 

drzew szybko rosnących, z tego powodu Emitent zamierza realizować politykę intensywnego 

inwestowania w rozwój plantacji paulowni i innych roślin wieloletnich. 

 

II. W ramach realizowanej działalności gospodarczej Emitent planuje rozpocząć aktywne działania 

w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii, obejmujących następujące elementy: 

 

1. Utworzenie własnego Centrum Badawczo Rozwojowego: Emitent zamierza rozpocząć inwestycję 

obejmującą utworzenie własnego Centrum Badawczo Rozwojowego, w ramach którego 

prowadzone będą badania i weryfikacja przyjętych założeń technicznych i technologicznych 

dotyczących rozwoju innowacyjnych technologii. Na dzień publikacji niniejszego Memorandum 

Informacyjnego, po utworzeniu Centrum Badawczo Rozwojowego Emitent zamierza realizować 

prace obejmujące m.in. następujące moduły badawcze:  

 

a) Technologii innowacyjnego suszenia INNODRYING: 

Technologia innowacyjnego sposobu suszenia INNODRYING pozwala na wykorzystywanie 

do przerobu biomasy o znacznej wilgotności. Specjalne dodatki poprzez procesy egzotermiczne 

przy bardzo niskim zużyciu energii pozwalają obniżać w szybkim tempie wilgotność surowca o 

wielkość 20-30%, a procesy hydrolizy alkalicznej mają go zabezpieczać przed rozkładem mikro-

biologicznym. Umożliwia to zabezpieczenia surowca i przechowywanie go do momentu przerobu 

bez strat przez okres całoroczny , redukując jednocześnie w ogromnym stopniu szkodliwe emisje 

gazów cieplarnianych powstających w procesach jego gnicia i rozkładu w tym głownie w cyklach 

metanowych). 

 

b) Technologii biowęglowych paliw zawiesinowych typu GREEN CWS: 

 

Technologia produkcji biowęglowych paliw zawiesinowych obejmuje technologię umożliwiającą 

powstanie wodnych emulsji cząsteczek węgla wytwarzanego z przerobu biomasy w procesach 

niskotemperaturowej pirolizy wspomaganej mikrofalowo w połączeniu z technologiami 

INNODRYING, w wyniku czego powstawać będzie paliwo ciekłe o wartości opałowej rzędu 22-24 

MJ/kg. Opracowywane technologie umożliwiać mają przerób biomasy w miejscach jej 

powstawania a tym samym ograniczać w ogromnym stopniu wydatki na transport surowca do 

miejsc jego przetwarzania , a dalszej kolejności do miejsc wytwarzania energii . W ogromnym 
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stopniu poprawiać to będzie ogólny bilans energetyczny procesów jak i opłacalność stosowania 

biomasy do wytwarzania energii. 

 

c)  Technologii sorbentów biowęglowych do magazynowania wodoru typu H-MAX SORBENTS 

oraz węgli aktywnych do magazynowania ładunków elektrycznych typu ACCU-MAX CARBONS: 

 

Technologia obejmuje stworzenie modułowych węzłów badawczych pozwalających na 

optymalizację parametrów technologicznych procesów wytwarzania próbnych partii sorbentów 

węglowych wodoru  H-MAX SORBENT i specjalnych węgli aktywnych do gromadzenia ładunków 

elektrycznych ACCU MAX CARBONS. W innowacyjnych procesach przerobu wybranych rodzajów 

biomasy o unikalnej strukturze morfologicznej w ściśle kontrolowanych warunkach 

temperaturowych umożliwiających prowadzenie procesów wytlewania i pirolizy bez niszczenia 

naturalnych struktur ich specyficznej budowy powstawać będą materiały węglowe o wysoce 

rozwiniętych powierzchniach rzędu powyżej 2500 m2/gram , o zdolnościach do pochłaniania i 

magazynowania wodoru, a w innych ich rodzajach do gromadzenia ładunków elektrycznych 

będąc materiałem elektrodowym w superkondesatorach porównywalnych do materiałów 

nanowęglowych przy kosztach ich wytwarzania niższych o rzędy wielkości a skali produkcji o 

rzędy wielkości wyższych. 

 

d)  Technologii zwiększenia efektywności procesów biogazowania i sprawności energetycznej 

biogazowania BIOGAZ PROFIT  

 

Technologia obejmuje wykorzystanie procesu hydrolizy alkalicznej biomasy nadmiarowej w celu 

umożliwienia jej długookresowego przechowywania bez utraty właściwości użytkowych 

i jednoczesnego zwiększenia o 20 do 30% jej przyswajalności mikrobiologicznej umożliwiającej  

zastosowanie jako pasz uzupełniających dla zwierząt zwłaszcza przeżuwaczy i źródło tanich 

substratów w biogazowniach pozwalające na optymalizację parametrów roboczych i zwiększenie 

uzysku biogazu w instalacjach biogazowych zgodnie z technologią BIOGAZ PROFIT w połączeniu z 

technologią suszenia INNODRYING. Koncepcja technologiczna Biogaz Profit jest wyjściem 

naprzeciw problemom niedoboru surowców biomasowych stosowanych jako substraty do 

wytwarzania biogazu w biogazowniach ,umożliwiając jednocześnie poprawę efektywności 

ekonomicznej biogazowni poprzez możliwość wytwarzania dodatkowych produktów z przerobu 

zwiększonej ilości pofermentu. Umożliwiać ma wykorzystanie jako surowca między innymi słomy 

kukurydzianej w miejsce deficytowej kiszonki kukurydzianej konkurującej dodatkowo z jej 

wykorzystaniem w hodowli i żywieniu zwierząt.  

 

e)  Technologii selektywnej hodowli roślin metodami InVITRO LAB poszerzanej w ramach 

posiadanego produktu Mobilnego Laboratorium Namnażania Roślin.  

 

Technologia selektywnej hodowli roślin metodami InVITRO LAB będzie realizowania w ramach 
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posiadanego produktu Mobilnego Laboratorium Namnażania Roślin i przewiduje stworzenie 

laboratorium badawczego mikrorozmnażania roślin do hodowli sadzonek i tkanek roślinnych 

wybranych roślin, w tym zwłaszcza Paulowni hybrydowej niezbędnych w produkcji naszych 

sorbentów i węgli aktywnych ze względu na posiadanie rozbudowanych struktur morfologicznych  

i ma na celu stworzenie nowych hybrydowych roślin lub ich odmian wytwarzających w 

maksymalnym stopniu  wybrane elementy strukturalne (liście i kwiaty) z rozbudowanymi 

hierarchicznymi strukturami przestrzennymi, których piroliza zgodnie z proponowanymi 

technologiami H-MAX SORBENTS I ACCU MAX CARBONS pozwoli na wytwarzanie przestrzennych 

struktur węglowych o bardzo wysokich powierzchniach sorpcyjnych i / lub węgli aktywnych 

pozwalających na wykorzystywanie ich w procesach magazynowania wodoru i/lub ładunków 

elektrycznych w superkondensatorach i hiperkondensatorach.  

 

Emitent w dniu 6 lipca 2018 roku złożył do Departamentu Programów Wsparcia Innowacji 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wniosek o dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO IR - 

konkurs 1/2. 1/2018 pod nazwą CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE Technologie Przetwórstwa 

Biomasy Nadmiarowej. Całkowita wartość projektu to 20.650.470 złotych, kwota kosztów 

kwalifikowalnych 16.789.000 złotych, a kwota dofinansowania projektu to 11.175.230 złotych. 

Celem realizacji projektu jest stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego wyposażonego w szereg 

modułów badawczych dedykowanych technologiom związanym między innymi z nowymi 

węglowymi sorbentami wodoru oraz węglowymi paliwami zawiesinowymi. 

 

2. Opracowanie modelu osobowego pojazdu elektrycznego: W ramach rozwoju działalności 

Emitenta w zakresie innowacyjnych technologii, Emitent zamierza rozpocząć inwestycję 

obejmującą opracowanie modelu osobowego pojazdu elektrycznego, na bazie zunifikowanej, 

ultralekkiej platformy podwoziowej produkowanej w technologii kompozytowej, zasilanego 

układem hybrydowym wodorowo-bateryjnym lub bateryjnym.   Pojazd konstruowany jest w 

kategorii ultralekkich pojazdów samochodowych i homologowany ma być w grupie L7e w której 

to ograniczone są niektóre parametry takie jak masa własna , szybkość maksymalna jak i moc 

elektrycznej jednostki napędowej. Powstały na bazie uniwersalnej platformy podwoziowej  służyć 

ma jako auto miejskie do przewozu 4 osób, a w wersji dostawczej do przewozu towarów o masie 

do 800 kg. Konstrukcja podwozia jak i nadwozia pojazdu będzie w całości oryginalnym 

rozwiązaniem opracowanym przez Spółkę i wykonanym z kompozytów. Jednostki napędowe 

dzięki budowie modułowej będą umożliwiały zastosowanie trzech ich rodzajów – wersji czysto 

bateryjnej umożliwiającej przejechanie na jednym ładowaniu ok.200 km , wersji hybrydowej 

bateryjno-wodorowej jak i wodorowej. W tej ostatniej przewidywany zasięg na jednym 

tankowaniu to około 600 km. 

 

W powyższym zakresie, Emitent 10 sierpnia 2018 roku złożył do Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu 2/1.2/2018 o tytule "Opracowanie 

modelu osobowego pojazdu elektrycznego na bazie zunifikowanej, ultralekkiej platformy 
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podwoziowej produkowanej w technologii kompozytowej, zasilanego układem hybrydowym 

wodorowo-bateryjnym lub bateryjnym." Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 

objętego wnioskiem wynosi 10.378.750 złotych, a kwota dofinansowania projektu to 7.695.200 

złotych. Celem projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnego modelu osobowego samochodu 

elektrycznego o konstrukcji lekkiej z zasilaniem wodorowym.  

 

 

3. Opracowanie technologii innowacyjnego tworzywa drzewnego typu Lignolit: W ramach rozwoju 

działalności Emitenta w zakresie innowacyjnych technologii, Emitent zamierza opracować projekt 

technologii produkcji innowacyjnego tworzywa drzewnego typu Lignolit. Do jego produkcji 

używane mają być surowce drzewne o gorszej jakości takie jak żerdzie, materiał z wiatrołomów 

jak i odpady powstające przy obróbce drewna takie jak opoły, ścinki i temu podobne. Przy 

zastosowaniu innowacyjnych metod rozdrabniania surowca poprzez jego rozdzielanie wzdłuż 

włókien powstawać będzie materiał, w którym rozdrobnione cząstki drewna układane są 

równolegle w maty, które przetwarzane są następnie do postaci płyt i elementów 

konstrukcyjnych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych , będących zamiennikiem 

drewna litego. W powyższym zakresie Emitent w dniu 30 maja 2018 roku złożył wniosek o 

dofinansowanie do Narodowego Centrum Badań i rozwoju, w ramach programu Operacyjny 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 5/1/1.1.1./2017. W ramach tego konkursu Spółka 

ubiegała się o dofinansowanie w kwocie 7.231.670,00 zł dla projektu "Technologia 

wykorzystywania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji innowacyjnego 

materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach technicznomechanicznych".  

 

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż aktualne pozostaje porozumienie o współpracy zawarte w dniu  

14.10.2016 r. z Black Pearl S.. w zakresie udziału w procesie badawczym i wdrożeniu technologii 

wzdłużnego rozdrabniania drewna. 

 

Na mocy podpisanego dokumentu, Black Pearl S.A. zajmie się finansowaniem części własnej 

kosztów zakupu technologii i organizacji budowy urządzenia do wzdłużnego rozdrabniania 

drewna. Docelowa wartość przedsięwzięcia zostanie opublikowana osobnym raportem, po 

zakończeniu analizy finansowej , ale wartość minimalna Projektu,  już na etapie badawczym 

przekracza wartość kapitału zakładowego Emitenta i wynosi nie mniej niż 15.000.000 zł 

(słownie: piętnaście milionów złotych).Technologie te umożliwiać mają przerób surowców 

będących odpadem w procesach przeróbki drewna i produkcję na ich bazie pełnowartościowego 

produktu z grupy materiałów drzewnych. W perspektywie najbliższych lat segment ten stać się 

może znaczącym źródłem przychodów dla Emitenta. Jednocześnie Black Pearl S.A. deklaruje 

udostępnienie licencji na wykorzystanie patentu pod nazwą "Modułowe urządzenie do 

wzdłużnego rozdrabniania drewna do produkcji tworzywa drzewnego" . Deklaruje też nadal 

zamiar współpracy w zakresie wdrożeń i uruchomienia produkcji powstałych rozwiązań. 
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W zakresie segmentu biomasy kluczowe  jest przedstawienie ogromnej szansy, jaka rysuje się 

przed Emitentem. Roczny światowy techniczny potencjał biomasy wynosi około 600 EJ 

(Eksadżuli). Powstająca rocznie na lądzie jej ilość, to ekwiwalent 120 mld ton węgla kamiennego, 

co kilkakrotnie przekracza zapotrzebowanie świata na energię. Z tego potencjału, jak dotąd, 

zaledwie niewielka część wykorzystywana jest w sposób celowy. Głównym kierunkiem jej 

wykorzystania pozostaje produkcja żywności, a kolejnymi zastosowaniami jest produkcja papieru 

i włókien. Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych dzięki wykorzystaniu nowych 

technologii stale się zwiększa. Wydobycie węgla, ropy i gazu wyczerpuje w sposób nieodwracalny 

ich zasoby i nosi za sobą potężne koszty, ponoszone przez poszczególne społeczeństwa. 

Wykorzystanie biomasy jako zamiennika tradycyjnych nośników energii, pozwala ograniczyć 

wszystkie te obciążenia do minimum. Potencjał jej produkcji w Polsce to dziesiątki milionów ton, 

z których wytwarzać można znaczną część potrzebnej nam energii elektrycznej i ciepła. Użycie do 

tego celu gleb gorszej jakości i nieużytków pozwala uzyskać znaczną samowystarczalność 

energetyczną i tworzyć nowe miejsca pracy, szczególnie w regionach o dużej skali bezrobocia. 

Sytuacja geopolityczna na świecie oraz podpisane porozumienia klimatyczne również wpływają 

na wzrost zainteresowania ofertą sektora OZE. W dłuższej perspektywie pozwala to liczyć na 

stały rozwój tego sektora na świecie. Emitent opracowuje technologie które pozwalają na efek-

tywne wykorzystanie do tych celów biomasy nadmiarowej , będącej produktem odpadowym nie 

wykorzystywanym do tej pory do przerobu ,bądź też wykorzystywanym w niewielkim stopniu . W 

warunkach naturalnych ulega ona rozkładowi bądź gniciu wprowadzając do atmosfery dodatko-

we ilości gazów cieplarnianych. 

 

III.  -Rozbudowę potencjału ludzkiego poprzez nawiązanie współpracy z wybitnymi specjalistami 

i ekspertami w dziedzinach związanych z innowacyjnymi technologiami rozwijanymi przez 

Spółkę. Emitent pozyskał zespół kilkunastu ekspertów o unikalnych kompetencjach 

i z ogromnym doświadczeniem naukowym oraz praktycznym, którzy zadeklarowali swój udział 

i gotowość do prowadzenia prac i badań w ramach projektów o których mowa w pkt. II powyżej.  

Deklaracje te potwierdzone są warunkowymi umowami o pracę lub umowami o współpracy 

naukowo-badawczej. 

 

 Spółka zmierza realizować wymienione powyżej działania w ramach strategii rozwoju, m.in. ze 

środków pozyskanych w wyniku emisji Akcji Serii G, pozyskanych dofinansowań (jeśli wnioski zło-

żone przez Emitenta w tym zakresie zostaną rozpatrzone pozytywnie) oraz ze środków własnych. Co 

więcej, Emitent planuje prowadzenie aktywnych działań w celu pozyskania do poszczególnych pro-

jektów komercyjnych partnerów finansowych lub branżowych.  

 

Wieloletni program inwestycyjny Emitenta zakłada systematyczne reinwestowanie przeważającej 

części osiągniętych zysków w rozwój działalności i zwiększanie przewagi konkurencyjnej. Zdefinio-

waną wolą i ambicją Spółki jest prowadzenie działalności na znaczącą, międzynarodową skalę z za-
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chowaniem dbałości o poziom kosztów i zadowolenie klientów. Istotne zwiększanie skali aktywności 

i jakości oferty to dla niej cel zasadniczy. 

 

 

4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta oraz jego poprzednika 

prawnego, w tym inwestycji kapitałowych 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2017 zamieszczonym 

w Memorandum Informacyjnym Emitent dokonał  wydatków inwestycyjnych na rozwój plantacji w 

kwocie  1,065 mln złotych. 

 

4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta oraz jego poprzednika prawnego 

postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, arbitrażowym, 

egzekucyjnym lub likwidacyjnym 

 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, układowe, 

ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne lub likwidacyjne. 

 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania 

upadłościowego, układowego, ugodowego, arbitrażowego, egzekucyjnego lub likwidacyjnego. 

 

 

4.16. Informacja o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji 

publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach 

w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy lub takich, które mogą 

wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały 

w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową 

Emitenta 

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania przed organami rządowymi, 

postępowania sądowe ani arbitrażowe, które to postępowania mogłyby mieć lub miały w niedawnej 

przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Emitent nie posiada jednocześnie żadnej 

wiedzy, która wskazywałaby, że jakiekolwiek postępowanie takiego rodzaju mogłoby zostać 

wszczęte w najbliższej przyszłości. 

 

4.17. Zobowiązania Emitenta oraz jego poprzednika prawnego, w szczególności kształtujące 

jego sytuację ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość 

realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich 

inkorporowanych 
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Główne zobowiązania Emitenta zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2017, 

przedstawionym w niniejszym Memorandum Informacyjnym. Emitent nie posiada i według jego 

wiedzy nie istnieją żadne inne zobowiązania istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 

posiadaczy instrumentów finansowych. 

 

4.18. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Memorandum Informacyjnym nie 

wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej 

Emitenta. 

 

4.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta 

oraz jego poprzednika prawnego, a także jego grupy kapitałowej oraz innych 

informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu zamieszczonych 

w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych 

 

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część Memorandum Informacyjnego, nie 

nastąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz ujawniły 

się  informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta.  

 

 

4.20. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

 

Zarząd 

 

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd składa się od dwóch do trzech członków. W skład 

Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu. Zgodnie z § 20 ust. 

3 Statutu Spółki wspólna kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

 

Zarząd wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Filtrowej 27, 85-467 Bydgoszcz. 

 

Poniżej przedstawiono życiorysy Prezesa Zarządu Emitenta. 

 

Jerzy Drożniewski 

Zajmowane stanowisko Prezes Zarządu 

Termin upływu kadencji 20 września 2021 

Wykształcenie  Wyższe techniczne 
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Kariera zawodowa W latach 1990 – 1998 członek Komisji Rozwoju i 

Promocji Miasta Bydgoszczy, Rady Miasta 

Bydgoszczy. W latach 1990 –1994 Radny Rady 

Miasta Bydgoszczy. W latach 1992 – 1996 Prezes 

Zarządu Bydgoskiej korporacji Lotniczej Sp. z o.o. 

W latach 1997 – 2000 Prezes Zarządu 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy 

Dom” Sp. z o.o. W latach 2003-2006 Członek 

Zarządu Spółki Wodnej Kapuściska. 

Pan Jerzy Drożniewski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Pan Jerzy Drożniewski w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego: brak 

 

Pan Jerzy Drożniewski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub 

zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub 

likwidacji. 

Pan Jerzy Drożniewski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Jerzy Drożniewski nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta 

lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. 

Pan Jerzy Drożniewski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Jerzy Drożniewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Wobec Pan Jerzego Drożniewskiego nie o toczą się ani nie toczyły prawomocnie zakończone w 

okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne, karno - skarbowe których 

wynik miałby lub ma znaczenie dla działalności Emitenta 

 

Krzysztof Arkuszewski 

Zajmowane stanowisko Wiceprezes Zarządu 

Termin upływu kadencji 20 września 2021 

Wykształcenie  Wyższe 

Kariera zawodowa Od 1996 zatrudniony jako specjalista 
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ds.marketingu i sprzedaży Techma 

w Bydgoszczy. W późniejszych latach 1998-2001 

specjalista ds. sprzedaży ratalnej, p.o. Dyrektora 

Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy ( w Żagiel 

Sp. z.o.o.). Pracował także w pośrednictwie 

ubezpieczeniowym, a w okresie od 2003 do 2013 

był członkiem zarządu w Bydgoskim Funduszu 

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., w tym 7 lat 

Prezesem Zarządu. 

Pan Krzysztof Arkuszewski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Pan Krzysztof Arkuszewski w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego: 

od 17.07.2015 Prezes Zarządu Spółki Kiri Biomass sp. z o.o. 

Pan Krzysztof Arkuszewski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub 

zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub 

likwidacji. 

Pan Krzysztof Arkuszewski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym 

mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita 

Polska. 

Pan Krzysztof Arkuszewski nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta 

lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. 

Pan Krzysztof Arkuszewski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Krzysztof Arkuszewski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Wobec Pana Krzysztofa Arkuszewskiego nie o toczą się ani nie toczyły prawomocnie zakończone w 

okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne, karno - skarbowe których 

wynik miałby lub ma znaczenie dla działalności Emitenta 

 

Rada Nadzorcza 

 

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, przy czym 

akcjonariusze założyciele Spółki: Andrzej Jacek Pałka oraz Wojciech Jarema Skarbonkiewicz mają 
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prawo powołania i odwołania każdy po jednym członku Rady Nadzorczej. Pozostałych członków 

Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki.  

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie: 

• Roman Bielański- Członek Rady Nadzorczej, 

• Maciej Sławomir Skarbonkiewicz- Członek Rady Nadzorczej, 

• Angelika Olejniczak- Członek Rady Nadzorczej, 

• Andrzej Gerhardt - Członek Rady Nadzorczej, 

• Paweł Makówka - Członek Rady Nadzorczej. 

 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Filtrowej 27, 85-467 

Bydgoszcz. 

 

Poniżej przedstawiono życiorysy każdego z członków Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Roman Bielański 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 30 czerwca 2022 r. 

Wykształcenie  Licencjat z zarządzania, 

Kariera zawodowa Zatrudnienie od 1973 r. w ZM Ursus  ok.10 lat, 

od.1985 r  Spółdzielnia Pracy Unicum przed-

stawiciel handlowy, przewodniczący RN, 0d 

1987 r. Vimex sp z o.o.- prezes, od.1995 r. dy-

rektor dzielnicy Mokotów- członek zarządu, 0d 

1999r. Selo sp. z o.o – wiceprezes, od 2003 kie-

rownik referatu zamówień publicznych  w UM 

Zielonka, od 2012 r. kierownik działu zamó-

wień publicznych w Sinevia sp. z o.o. od 20117 

emeryt. 

 

Pan Roman Bielański nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Pan Roman Bielańki w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego: 

do lutego 2015 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Towarzystwie Budownictwa 

Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. 

Pan Roman Bielański nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub 

zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub 

likwidacji. 
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Pani Roman Bielański nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pani Roman Bielański nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta 

lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. 

Pan Roman Bielański nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Roman Bielański nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Wobec Pana Romana Bielańskiego nie o toczą się ani nie toczyły prawomocnie zakończone w 

okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne, karno - skarbowe których 

wynik miałby lub ma znaczenie dla działalności Emitenta. 

Maciej Sławomir Skarbonkiewicz 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 30 czerwca 2022 r. 

Wykształcenie  1993 International School of Trade przy 

Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z 

Zagranicą w Warszawie 1979-1981 Kingway 

Princeton College London 

Kariera zawodowa • 2006- , Sekretarz Generalny Polish Business 

Euro Club LTD w Londynie 

• 1994-2006 Prezes Polish Business Center w 

Londynie 

• 1993-1994 Atache handlowy Ambasady 

Polskiej w Londynie 

• 1989-1992 Prezes Zarządu Modestus Sp. z 

o.o. 

• 1982-1992 Działalność biznesowa w ramach 

SC Plexis jako współwłaściciel i zarządzający 

produkcją form wytryskowych i 

przetwórstwa tworzyw sztucznych 

 

Pan Maciej Sławomir Skarbonkiewicz nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla 

Emitenta. 
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Pan Maciej Sławomir Skarbonkiewicz w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa 

handlowego: 

• Komandytariusz Scandicom sp. z o.o. s.k.; 

• Wspólnik Scandicom sp. z o.o.; 

• Członek Zarządu oraz Wspólnik PBC Estate sp.z o.o.; 

Pan Maciej Sławomir Skarbonkiewicz nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby 

nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie 

upadłości lub likwidacji. 

Pan Maciej Sławomir Skarbonkiewicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym 

mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita 

Polska. 

Pan Maciej Sławomir Skarbonkiewicz nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan Maciej Sławomir Skarbonkiewicz nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do 

działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej. 

Pan Maciej Sławomir Skarbonkiewicz nie został skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa 

określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., 

ani na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Wobec Pana Macieja Sławomira Skarbonkiewicza nie o toczą się ani nie toczyły prawomocnie 

zakończone w okresie ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne, karno - 

skarbowe których wynik miałby lub ma znaczenie dla działalności Emitenta. 

Angelika Olejniczak 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 30 czerwca 2022 r. 

Wykształcenie  Średnie ekonomiczne  

Kariera zawodowa • 2009-2017 Starszy Asystent Zarządu 

PROJPRZEM S.A. 

• 2005-2009 Pracownik administracyjno-

biurowy P.W. JAGMAR 

• 2001Doradca Klienta F.H.U SPRINTER 

• 1998-2001 Specjalista ds. handlu AGRA S.C. 

• 1991-1994 Staż P.P.H DREWPŁYT Sp. z o.o. 
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Pani Angelika Olejniczak nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Pani Angelika Olejniczak w okresie co najmniej ostatnich trzech lat była członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego: 

brak 

Pani Angelika Olejniczak nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pani Angelika Olejniczak nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta 

lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. 

Pani Angelika Olejniczak nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pani Angelika Olejniczak nie została skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Wobec Pani Angeliki Olejniczak nie o toczą się ani nie toczyły prawomocnie zakończone w okresie 

ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne, karno - skarbowe których wynik 

miałby lub ma znaczenie dla działalności Emitenta. 

Andrzej Gerhardt 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 30 czerwca 2022 r. 

Wykształcenie  Magister inżynier energetyk (Politechnika 

Śląska) – ekonomista (Szkoła Główna Handlowa) 

Kariera zawodowa • konsultant, ekspert i doradca w zakresie: 

• zarządzania dużymi projektami (w tym: 

inwestycji i handlu zagranicznego, ochrony 

środowiska oraz wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, facility management (FM), 

przekazu masowej informacji, promocji 

gospodarczej)- Członek Rady Nadzorczej, 

Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej, 

• administracji rządowej i samorządu 

gospodarczego -Dyrektor Generalny, Dyrektor 

Departamentu, 

• zarządzania jakością (TQM), środowiskiem 
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(EM) oraz problemami społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR) 

• zamówień publicznych ( projekt Krajowego 

Systemu Poboru Oplat Drogowych)  - doradca 

operatora systemu, 

• badania rynków zagranicznych (w tym ekspert 

ds. rynków Azji Południowo- Wschodniej) – 

Wiceprezes Państwowej Agencji Inwestycji 

Zagranicznych, Radca Handlowy Ambasady, 

• działalności organizacji pozarządowych (NGO) 

na poziomie krajowym i międzynarodowym 

oraz systemu ONZ  

• Dyplomata- Radca Handlowy Ambasady w 

Kuala Lumpur i Brunei Darusalam, 

Wiceprzewodniczący Międzynarodowego 

Komitetu Przygotowawczego Światowej 

Konferencji ONZ nt, Środowiska i Rozwoju 

(Rio de Janeiro 1992), Pełnomocnik Prezesa 

RM, Komisarz Generalny Polski na EXPO’98 w 

Lizbonie oraz EXPO 2000 w Hanowerze,   

• Prezes Centrum Środowiska i Rozwoju, 

członek Światowej Rady Ekorozwoju (WBCSD) 

• Prezes i członek zarządu spółek prawa 

handlowego (akcyjnej i z o.o.) – obecnie 

przedsiębiorca działalność gospodarcza. 

Pan Andrzej Gerhardt nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Pan Andrzej Gerhardt w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego: 

Brak  

Pan Andrzej Gerhardt nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub 

zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub 

likwidacji. 

Pan Andrzej Gerhardt nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Andrzej Gerhardt nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta 

lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. 
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Pan Andrzej Gerhardt nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Andrzej Gerhardt nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone  

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Wobec Pana Andrzeja Gerhardt nie o toczą się ani nie toczyły prawomocnie zakończone w okresie 

ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne, karno - skarbowe których wynik 

miałby lub ma znaczenie dla działalności Emitenta. 

Paweł Makówka 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 30 czerwca 2022 r. 

Wykształcenie  • 1990-1993 Zespół Szkół Zawodowych w 

Łańcucie – kierunek mechaniki pojazdowej 

• 1993-1996 Zespół Szkół Mechanicznych im J. 

Kochanowskiego w Łańcucie – technik 

mechaniki samochodowej 

• 2000 Studium Pracowników Ochrony Osób i 

Mienia w Warszawie – straż ochrony I 

stopnia 

• 2010-2011 Policealna Szkoła Zawodowa w 

Bydgoszczy - fizjoterapii 

 

Kariera zawodowa • 1991 – 1993 : Mechanika pojazdów – 

stażysta 

• 1996 – 1997 : PHU Gram w Zduńskiej Woli - 

specjalista ds. zaopatrzenia 

• 1997 – 1998 : Nortex sp. z o. o. w Warszawie 

– szef działu logistyki 

• 1998 – 1999 : Oceana Craft sp. z o.o. – 

kierownik magazynu 

• 1999 – 2000 : Unitex spółka cywilna – 

kierownik działu sprzedaży 

• 2000 – 2002 : Konsensus sp. z o.o. w 

Bydgoszczy - pracownik interwencyjny 

ochrony 

• 2002 – 2003 : Desire sp. z o.o. w Warszawie - 

kierownik działu logistyki 
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• 2002 – 2003 : Atrox sp. z o.o.- logistyk 

• 2003 – 2004 : Tamex sp. z o.o. – szef działu 

handlowego 

• 2004 – 2005 : Promis Łańcut – konstruktor 

budowlany 

• 2008 - 2009 : Renata Skopowska – szef 

działu transportu i logistyki 

• 2013 – obecnie : Fundusz 12Victoria - 

Dyrektor działu Strategii i Inwestycji 

Pan Paweł Makówka nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Pan Paweł Makówka w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego: 

• Coal-oil sp.zo.o. – członek zarządu do października 2017 roku;  

• Red Rharma Laboratories Polska S. A- członek Rady Nadzorczej; 

• Boruta-Zachem S.A. – członek Rady Nadzorczej do czerwca 2017 roku;  

• Tamex sp.zo.o. - wspólnik 

Pan Paweł Makówka nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub 

zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub 

likwidacji. 

Pan Paweł Makówka nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Pan Paweł Makówka nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta 

lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. 

Pan Paweł Makówka nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Paweł Makówka nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone  

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Wobec Pana Paweła Makówka nie o toczą się ani nie toczyły prawomocnie zakończone w okresie 

ostatnich 2 lat postępowania cywilne, karne, administracyjne, karno - skarbowe których wynik 

miałby lub ma znaczenie dla działalności Emitenta. 
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4.21. Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzania Memorandum Informacyjnego przedstawia 

się następująco: 

 

Lp. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział  

w kapitale 

zakładowym 

 (w proc.) 

Udział  

w głosach  

(w proc.) 

1.  BULBIOENERGY EOOD     3.302.327      19,57      19,57 

2.  IRENA PAŁKA     2.502.887      14.83      14.83 

3.  ZBIGNIEW i BARBARA GĄSIOR     1.835.000      10,87      10,87 

4.  JULIANNA PAŁKA     1.180.055       6,99       6,99 

5.  
PAULINA JUSZCZAKIEWICZ 

wraz z AGROPRIM 

     

    1.085.555 

       

      6,43 

       

      6,43 

6.  Pozostali     6.969.176     41,31     41,31 

Razem 16.875.000 100 100 

 

Według wiedzy Emitenta wobec akcjonariuszy Emitenta będących osobami fizycznymi posiadających 

ponad 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nie toczyły się, w ciągu ostatnich dwóch lat 

żadne postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karno skarbowe, które mogły mieć 

znaczenie dla działalności Emitenta. 
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5. Sprawozdania finansowe 

5.1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku 

do dnia 31 grudnia 2017 roku 
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Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 

2017r 
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Sprawozdanie z działalności jednostki w okresie obrotowym 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest  

zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności jednostki w roku  

obrotowym obejmującego istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spół-

ki, 

 w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. 

 

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie obro-

towym, a także po jego zakończeniu, do dnia opublikowania raportu za 2017 rok. 

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie obrotowym. 
 
W dniu 30.01.2017 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI nr 1/2017 z harmonogra-

mem przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.  

W dniu 14.02.2017 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI nr 2/2017 za IV kwartał 

2016 roku. 

W dniu 23.02.2017 roku Zarząd Spółki poinformował w raporcie ESPI nr 1/2017 o podjęciu 
uchwały o wejściu w nowy istotny dla Biomass Energy Project S.A. obszar działalności pole-
gający na hurtowej i detalicznej sprzedaży rowerów i skuterów elektrycznych. 

Zarząd BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. "Emitent"  w raporcie ESPI nr 2/2017  poinfor-

mował, że w dniu 16.03.2017 roku zawarł z Trybeco Sp. z o .o. z siedzibą w Łodzi umowę o 

współpracy zgodnie z którą Biomass Energy Project będzie dostarczał dla Trybeco rowery i 

skutery elektryczne, segwaye oraz inne podobne urządzenia elektryczne. 

Spółka opublikowała w dniu 19.04.2017 korektę raportu rocznego za 2015 rok oraz korektę 

raportu bieżącego nr 2/2016 o powołaniu członka Rady Nadzorczej. 

W dniu 2.05.2017 w raporcie bieżącym EBI nr 5/2017 Zarząd poinformował o zawarciu 

umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016. 

W dniu 15.05.2017 Spółka opublikowała raport okresowy za I kwartał 2017 roku. 

W dniu 18.05.2017 Spółka opublikowała korektę raportu rocznego za 2014 rok. 

W  dniu 26.05.2017 w raporcie ESPI  nr 3/2017 Spółka poinformowała o kontynuacji umowy 

o współpracy z Black Pearl S.A. oraz zakładami przetwórstwa drewna Poldan poprzez zło-

żenie wniosku o dotację  do projektu p.n. ”Technologia wykorzystania drewna potrzebieżo-

wego oraz opałów drzewnych do produkcji innowacyjnego materiału drewnopochodnego o 

wysokich parametrach techniczno-mechanicznych” do Narodowego Centrum Badań i Roz-

woju w ramach konkursu nr 4/1.2/2017. 

W dniu 31.05.2018 roku Spółka opublikowała raport roczny EBI nr 8/2017 za 2016 rok 

  

W dniu 04.06.2017 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI nr 9/2017 oraz raport ESPI 

nr 4/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A. 

nadzień 30 czerwca 2017 roku. 
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W dniu 30.06.2017 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI nr 10/2017 o powołaniu 

członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz raport bieżący EBI  nr 11/2017 i  raport 

ESPI nr 6/2017 z treścią uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass 

Energy Project S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku a także raport ESPI nr 7/2017 z wykazem 

akcjonariuszy posiadających ponad 5% akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Bio-

mass Energy Project  S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku. 

Spółka opublikowała w dniu 08.08. 2017 roku raport bieżący EBI nr 12/2017 o ukonstytuow-

aniu się Rady Nadzorczej Spółki. 

Spółka opublikowała w dniu 14.08.2017 roku raport okresowy EBI nr 13/2017 za II kwartał 

2017 roku.  

Spółka opublikowała w dniu 24.08.2017 roku raport bieżący EBI nr 14/2017 z korektą raportu 

rocznego za 2016 rok. 

Spółka opublikowała w dniu 25.08.2017 roku raport ESPI nr 8/2017 o kontynuacji umowy o 

współpracy z Black Pearl S.A. oraz Zakładami Przetwórstwa drewna Poldan ze złożonym 

wnioskiem o dotację do NCBR.   

Spółka opublikowała w dniu 22.09.2017 roku raport ESPI nr 9/2017 o wprowadzeniu akcji 

serii A, C, D i F do obrotu.  

Spółka opublikowała w dniu 29.09.2017 roku raport ESPI nr 10/2017 o wyznaczeniu pierw-

szego dnia notowania w ASO na rynku NewConnect akcji serii A, C, D ,F i raport ESPI nr 

11/2017 o rejestracji papierów wartościowych. 

Spółka opublikowała w dniu 24.10.2017 roku raport ESPI nr 12/2017 o złożeniu wniosku 

aplikacyjnego o uzyskanie środków na projekt inwestycyjny pod nazwą Biomass Pre-

Processing System do Europejskiego Funduszu Knowledge Innovation Community InnoE-

nergy. 

Spółka opublikowała w dniu 30.10.2017 roku raport bieżący ESPI nr 13/2017 o złożeniu 

wniosku o dotację do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  

W dniu 14.11.2017 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI nr 15/2017 za III kwartał 

2017 roku. 

W dniu 02.12.2017 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 14/2017 informacji o wypowie-

dzeniu umowy o współpracy handlowej przez emitenta.  

 

 

 

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły po okresie obrotowym 
za 2017 , do dnia opublikowania raportu. 
 
Spółka opublikowała w dniu 30.01.2018 roku raport bieżący EBI nr 1/2018 z harmonogra-

mem przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. 

Spółka opublikowała w dniu 31.01.2018 roku raport bieżący EBI nr 2/2018 z korektą do ra-

portu bieżącego 1/2018 dotyczącą harmonogramu przekazywania raportów okresowych. 

W dniu 12.02.2018 roku Spółka opublikowała raport  ESPI nr 1/2018 o zmianie dotychczas 

posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Spółka opublikowała w dniu 14.02.2018 roku raport okresowy EBI nr 3/2018  za IV kwartał 

2017 roku. 

W dniu 15.02.2018 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 2/2018 o zmianie dotychczas 

posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

http://www.bep-sa.pl/download/2,363568.htm
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W dniu 16.02.2018 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 32/2018 informację w spawie 

kontynuacji umowy o współpracy Biomass Energy Project S.A. z Black Pearl S.A. oraz Za-

kładami Przetwórstwa Drewna Poldan w związku z złożonym wnioskiem o dotację do NCBR 

Zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 16.02.2018 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 3/2018 z korektą do raportu na-

danego  w dniu 16.02.2018 roku o godz. 22:57 w spawie kontynuacji umowy o współpracy 

Biomass Energy Project S.A. z Black Pearl S.A. oraz Zakładami Przetwórstwa Drewna Pol-

dan w związku z złożonym wnioskiem o dotację do NCBR Zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 21.03.2018 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 4/2018 z informacja odnośnie 

złożonego odwołania do NCBR. 

W dniu 26.03.2018 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 5/2018  z informacja o transak-

cjach na akcjach Spółki w trybie art. 19 MAR. 

W dniu 29.03.2018 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 6/2018 z informacja o transak-

cjach na akcjach Spółki w trybie art. 19 MAR. 

W dniu 03.04.2018 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 7/2018 z informacja o transak-

cjach na akcjach Spółki w trybie art. 19 MAR. 

W dniu 07.04.2018 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI nr 4/2018 o rezygnacji 

członka Rady Nadzorczej Biomass Energy Project S.A. 

W dniu 02.05.2018 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 8/2018  o zwołaniu Nadzwy-

czajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A. nadzień 30 maja 2018 roku. 

W dniu 02.05.2018 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI nr 5/2018 o zwołaniu Nad-

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A. nadzień 30 maja 2018 

roku. 

W dniu 08.05.2018 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI nr 6/2018 o uzupełnieniu 

składu  Rady Nadzorczej Biomass Energy Project S.A.  

W dniu 08.05.2018 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI nr 7/2018 o zwarciu umowy 

z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 

Spółka opublikowała w dniu 08.05.2018 roku raport ESPI nr 9/2018 z informacja o zmianie 

stanu posiadania akcji Emitenta. 

W dniu 15.05.2018 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI nr 8/2018 za I kwartał 

2018 roku. 

W dniu 28.05.2018 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 10/2018 z informacją w sprawie 

protestu do wyniku konkursu NCBiR. 

 

 

 

Informacja odnośnie prognoz finansowych 

 

Emitent wstrzymuje się od publikowania prognoz finansowych na kolejne lata. Taka decyzja 

jest efektem istotnego zwiększenia skali działalności Biomass Energy Project S.A. wiążące 

się między innymi ze wzrostem znaczenia kursu walut obcych na osiągane wyniki finansowe 

a także ze względu na potencjalnie korzystne, ale trudne do oszacowania efekty uchwalonej 

ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) W odniesieniu do wpływu przyjętej ustawy o 

OZE na funkcjonowanie Emitenta należy wspomnieć o kluczowym znaczeniu strategicznym 

rozporządzeń wykonawczych do tejże ustawy. 
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Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta 

 

Nie dotyczy. Biomass Energy Project S.A., na dzień publikacji niniejszego raportu, nie tworzy 

grupy kapitałowej. 

 

 

Przewidywany rozwój jednostki w kolejnych okresach sprawozdawczych 

 

 

W kolejnych okresach bardzo ważnym elementem polityki produktowej Biomass Energy Pro-

ject S.A. stanie się zakładanie i uprawa plantacji drzewa szybko rosnącego - Paulowni. Jak 

już zostało to opisane w liście Prezesa Zarządu Paulownia jest drzewem o wybitnych wła-

ściwościach. Pochodzi ona z Azji Południowo - Wschodniej, ale jest z powodzeniem upra-

wiana w wielu miejscach na świecie z powodu olbrzymiej dynamiki wzrostu i jakości uzyski-

wanego z niej drewna. Paulownia jest najszybciej rosnącym twardym drzewem na ziemi. 

Sprowadzona do Polski przez Biomass Energy Project S.A. hybrydowa odmiana Paulownia 

Shan Tong jest rośliną o bardzo dużej odporności na ekstremalne różnice temperatur. 

 

Materiał uzyskiwany z tego drzewa znajduje szerokie zastosowanie w meblarstwie, budow-

nictwie oraz w innych gałęziach przemysłu. Drzewa paulowni osiągają w ciągu 8 do 10 lat 

wielkość pozwalającą na ich ścinanie, dorastając w tym czasie do wysokości ok. 15 metrów i 

uzyskując średnicę ok. 50 centymetrów. Roślina ta znakomicie nadaje się także do zalesień i 

zazieleń tworząc w szybkim czasie nowe walory krajobrazowe terenu. Przyrosty rzędu 1 me-

tra sześciennego w ciągu 10-ciu lat pozwalają na osiągnięcie niespotykanej gdzie indziej w 

rolnictwie stopy zwrotu z ponoszonych nakładów, tworząc doskonały produkt inwestycyjny. 

W wspomnianych wcześniej innowacyjnych technologiach uzyskiwania aktywnych sorbentów 

z liści Paulowni rodzą się nowe zastosowania dla tego materiału, co stwarzać będzie nowe 

źródło bieżących dochodów dla plantatorów co sprzyjać będzie popularyzacji tych upraw. 

 

W związku z systematycznym dążeniem do dywersyfikacji źródeł przychodów Emitenta opar-

tych  

na innowacyjnej działalności Spółki i w efekcie prowadzonych badań opracowano między 

innymi technologię wytwarzania nowego rodzaju ekologicznego pelletu dla zwierząt domo-

wych, projekt modułowego mobilnego laboratorium invitro, opracowanie innowacyjnych mie-

szanek podłoży ogrodniczych i metod ich wytwarzania, oraz prowadzone są prace nad kom-

pleksowym, bezodpadowym system przerobu biomasy, ekologicznym biowęglowym paliwem 

zawiesinowym oraz nowatorskimi tworzywami drzewnymi. 

 

 
 
 
 
Strategia Biomass Energy Project S.A. (BEP) na lata 2018-2019 
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Spółka w ramach planowanego zwiększania dynamiki rozwoju w kolejnych okresach prowa-

dzi działania mające na celu uzyskanie większej uniwersalności oferty, zwiększania gamy 

produktowej. Znaczenie strategiczne będzie miało wykorzystanie potencjału drzew szybko 

rosnących. BEP zamierza prowadzić politykę intensywnego inwestowania w rozwój plantacji 

Paulowni i innych roślin wieloletnich. Kolejnym istotnym obszarem biznesowym działalności 

Emitenta pozostaje sektor produkcji energii odnawialnej. Zamierzeniem Spółki jest wdrożenie 

i systematyczna poprawa procesu technologicznego polegającego na zamknięcia cyklu pro-

dukcji energii elektrycznej - od produkcji sadzonek roślin energetycznych, poprzez plantacje 

produkcyjne biomasy do zakładów przerobu i wytwarzania z niej energii. Należy podkreślić, 

że dynamiczny rozwój nowych rynków zbytu dla Spółki, w związku ze swoją specyfiką, wy-

maga od nas dostosowania strategii działania do występujących na tych rynkach uwarunko-

wań. Spotykamy się na nich z zadaniami zagospodarowania ogromnych terenów, które wy-

korzystywane mają być pod szereg upraw wymagających różnorodności kultur roślinnych. 

 

 

 

Emitent planuje w ramach segmentu miskanta olbrzymiego i roślin energetycznych: 
 
Potencjał produkcyjny upraw Spółki umożliwiać będzie hodowanie materiału sadzeniowego 

miskanta wystarczającego do utworzenia plantacji produkcyjnych na znacznych obszarach 

(przy najczęściej stosowanej obsadzie 12 tys. sadzonek/ha). Dokonane przez Emitenta na-

sadzenia w sezonach 2013, 2014, 2015 i 2016 są konsekwentną realizacją programu rozwo-

jowego i pozwalają, przy dobrym rozwoju plantacji, osiągnąć cele długoterminowe. 

 

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zmniejszył w 2017 areał upraw miskanta utrzymując 

jednocześnie zdolność i potencjał wystarczający do zakładania plantacji wielkoobszarowych. 

 

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadze-

nia upraw miskanta dla podmiotów zewnętrznych na terenie innych krajów na kontynencie 

afrykańskim i azjatyckim w połączeniu z nowymi technologiami jego przerobu opracowywa-

nymi przez Spółkę. 

 

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza w ramach uzyskania pełnego cyklu produkcji 

energii przeprowadzić inwestycję w zakład przerobu biomasy - środki na inwestycję będą w 

założeniu Emitenta pochodziły z funduszy środowiskowych, dotacji unijnych bądź funduszy 

inwestycyjnych i z emisji akcji. 

 

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza prowadzić aktywne implementacje rozwiązań 

ekologicznych systemów przerobu biomasy w  wybranych krajach Azji i Afryki. 

 

Podsumowując strategiczne plany Spółki dotyczące przerobu biomasy, w oparciu o techno-

logie ekologiczne, podkreślamy że jednym z podstawowych celów BEP w przedstawianej 

perspektywie lat 2018-2019 będzie  uzyskanie możliwości produkowania surowców energe-

tycznych na bazie biomasy, zwiększenie produkcji energii elektrycznej w istniejących bioga-

zowniach z kilku takich jak odpadowa biomasa, słoma kukurydziana, bogassa pozostająca z 

produkcji cukru z trzciny cukrowej oraz miskant olbrzymi, w oparciu o technologię stacjonar-

ną i "mobilną" zarówno na terenie Polski jak i na terenie rynków z olbrzymim potencjałem 
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rozwoju i potrzebami w zakresie zagospodarowania biomasy nie mającej zastosowań żyw-

nościowych.  

 
 
Emitent planuje w ramach segmentu pozostałych usług rolniczych: 

 

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zarówno areał 
upraw własnych paulowni na terenie Polski, jak i wydajności tych upraw. W strategii rozwoju 
Spółki leży zarówno zakup terenów pod uprawy jak i dzierżawa atrakcyjnych gruntów. 

 

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadze-

nia upraw paulowni dla podmiotów zewnętrznych na terenie Polski. Usługi tego rodzaju będą 

polegały na specjalistycznej obsłudze upraw wybranej rośliny na wybranym terenie - na zle-

cenie klienta międzynarodowego lub polskiego. W ofercie Spółki pojawiły się także pojedyn-

cze sadzonki paulowni. 

 

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadze-
nia upraw wybranych roślin dla podmiotów zewnętrznych na terenie Polski. Usługi tego ro-

dzaju będą polegały na specjalistycznej obsłudze upraw wybranej rośliny na wybranym tere-
nie - na zlecenie klienta międzynarodowego lub polskiego. 

 

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadze-

nia upraw wybranych roślin dla podmiotów zewnętrznych na terenie wybranych krajów Afryki. 
Usługi tego rodzaju będą polegały na specjalistycznej obsłudze upraw wybranej rośliny na 
terenie Afryki - na zlecenie klienta międzynarodowego, afrykańskiego lub polskiego. 

 

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadze-

nia upraw wybranych roślin dla podmiotów zewnętrznych na terenie wybranych krajów Azji 

Usługi tego rodzaju będą polegały na specjalistycznej obsłudze upraw wybranej rośliny na 

terenie Azji - na zlecenie klienta międzynarodowego, azjatyckiego lub polskiego. 

 

W ramach tego sektora działalności prowadzone są już prace na terenie Polski. Jeśli chodzi 
o rynki zagraniczne to zaawansowane rozmowy prowadzone są z klientami z obu wymienio-
nych kontynentów tj. Afryki i Azji. 
 
 
 
Emitent planuje w ramach segmentu usług biotechnologicznych i  technologii innowacyjnych: 

 

Biomass Energy Project S.A. (BEP) w najbliższej przyszłości przewiduje rozszerzenie obsza-

ru działalności o sektory technologiczne wykorzystujące szereg innowacyjnych rozwiązań. W 

ramach dążenia do sprostania tym wymaganiom w ramach BEP uruchomiono dział produk-

cyjno – badawczy, w którym używając biotechnologii Spółka będzie pracowała nad: 

 

• zwiększeniem oferty produktowej o szereg nowych roślin, namnażanych laboratoryj-

nie metodą mikronamnażania i klonowania in vitro. 

 

• opracowaniem produktu opartego na oferowaniu metod umożliwiających wielkoska-

lową produkcję sadzonek roślin blisko miejsc ich wysadzania. 
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• oferowanie opracowanego pelletu ekologicznego dla zwierząt domowych do szerokiej 

dystrybucji w sieciach handlowych. 

 

• Opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji innowacyjnego materiału drzewne-

go o nazwie Lignolit produkowanego z rozdrabnianych odpadów drzewnych i drewna 

gorszej jakości. 

 

 

Emitent planuje w ramach segmentu związanego z pojazdami elektrycznymi: 

 

-         Import rowerów i skuterów elektrycznych z rynku azjatyckiego 

-         Sprzedaż rowerów i skuterów elektrycznych na rynku polskim i rynkach europejskich 

-         Import innych pojazdów elektrycznych i ich elementów 

 

 

 

Podsumowanie - strategia Emitenta na lata 2018-2019 obejmuje następujące obszary dzia-
łania: 
 
 
Segment miskanta olbrzymiego i roślin energetycznych: 
 

• produkcja sadzonek miskanta olbrzymiego  
• sprzedaż sadzonek miskanta olbrzymiego  
• produkcji biomasy 
 
• obrót biomasą  
• zakładania plantacji dla zewnętrznych podmiotów 
 
• przygotowania gruntów pod uprawę dla zewnętrznych podmiotów  
• dzierżawy specjalistycznych maszyn  
• prowadzenia szkoleń i działań edukacyjnych 
 
• prowadzenie prac badawczych nad nowymi odmianami roślin energetycznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem miskanta olbrzymiego 
 
• produkcja energii elektrycznej (wersja stacjonarna) - zakład przerobu biomasy 
 
• produkcja energii elektrycznej (wersja mobilna) - ekologiczne elektrociepłownie na 

paliwo alternatywne: 

 

 

na terenie Polski 
na terenie wybranych krajów Afryki 
na terenie Indonezji 

 

 

 

Segment pozostałych usług rolniczych: 
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1. zakładanie i pielęgnacja plantacji paulowni i jagód Goji na użytek własny 
 
2. zakładanie i pielęgnacja plantacji paulowni i jagód Goji dla zewnętrznych podmiotów 

na terenie Polski 
 
3. produkcja i sprzedaż sadzonek paulowni i jagód Goji 
 
4. zakładanie i pielęgnacja plantacji wybranej rośliny dla zewnętrznych podmiotów na 

terenie Polski 
 
5. zakładanie i pielęgnacja plantacji wybranej rośliny dla zewnętrznych podmiotów na 

terenie Afryki 
 
6. zakładanie i pielęgnacja plantacji wybranej rośliny dla zewnętrznych podmiotów na 

terenie 
 
7. Indonezji i Malezji 
 
 
 
Segment usług biotechnologicznych i technologii innowacyjnych: 

 

 wprowadzenie do oferty nowych roślin, namnażanych laboratoryjnie metodą mikro-

namnażania i klonowania in vitro 

 

 oferowanie produktu opartego na oferowaniu metod umożliwiających wielkoskalową 

produkcję sadzonek roślin blisko miejsc ich wysadzania - Mobilne Laboratorium Mi-

kronamnażania Roślin 

 

 oferowanie opracowanego pelletu ekologicznego dla zwierząt domowych do szerokiej 

dystrybucji w sieciach handlowych 

 

• Opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji innowacyjnego materiału drzewne-

go o   

            nazwie Lignolit produkowanego z rozdrabnianych odpadów drzewnych i drewna gor-

szej    

            jakości 

 

 

Emitent planuje w ramach segmentu związanego z pojazdami elektrycznymi: 
 
-         Import rowerów i skuterów elektrycznych z rynku azjatyckiego 
 
-         Sprzedaż rowerów i skuterów elektrycznych na rynku polskim i rynkach europejskich 
 
-         Import innych pojazdów elektrycznych i ich elementów i ich sprzedaż na rynku polskim 
 
          i  europejskim. 
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Segmenty działalności Biomass Energy Project S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. 

 

 

 Wieloletni program inwestycyjny Emitenta zakłada systematyczne reinwestowanie przewa-

żającej części osiągniętych zysków w rozwój działalności i zwiększanie przewagi konkuren-

cyjnej. Zdefiniowaną wolą i ambicją Spółki jest prowadzenie działalności na znaczącą, mię-

dzynarodową skalę z zachowaniem dbałości o poziom kosztów i zadowolenie klientów. Istot-

ne zwiększanie skali aktywności i jakości oferty to dla nas cel zasadniczy. Nasz obowiązek to 

zapewnienie solidnych podstaw tego rozwoju i dbanie o satysfakcję inwestorów (właścicieli) 

z osiąganych wyników a także stymulowanie ich ustawicznej poprawy. Należy przy tym pa-

miętać, że realizacja wyżej opisanych planów wymaga czasu, i nie wszystkie efekty będą 

natychmiastowe. Działania te są także, w sposób naturalny, obarczone pewnym ryzykiem. 

Wieloletni program inwestycyjny Emitenta zakłada systematyczne reinwestowanie przeważa-

jącej części osiągniętych zysków w rozwój działalności i zwiększanie przewagi konkurencyj-

nej. W ramach celów strategicznych Emitent przewiduje też w kolejnym etapie pozyskanie 

strategicznych inwestorów i wejście na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 

 

Dla realizacji planów rozwoju strategiczne znaczenie mają następujące założenia: 
 
 
• Warunki prowadzenia działalności Emitenta w kraju nie zmienią się w sposób istotny, co 

mogłyby znacznie ograniczyć popyt na produkty Emitenta 
 
• Warunki prowadzenia działalności Emitenta w ramach opisywanych rynków zagranicznych 

nie zmienią się w sposób istotny, co mogłyby znacznie ograniczyć popyt na produkty Emi-

tenta 
 
• Nie ulegnie wyraźnej zmianie polityka Unii Europejskiej dotycząca promowania stoso-

wania energii ze źródeł odnawialnych. 
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Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariat Emitenta* z uwzględnieniem akcjona-
riuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przedstawiał 
się następująco: 
 
 

 
Lp. 
 

 
AKCJONARIUSZ 

 

 
L. AKCJI 
 

 
  % AKCJI 
 

 
  L. GŁO-
SÓW 
 

 
% GŁOSÓW 
 

1 BULBIOENERGY EOOD     3.302.327      19,57    3.302.327       19,57 

2 IRENA PAŁKA     2.007.566      11,90    2.007.566       11,90 

3 PAULINA JUSZCZAKIEWICZ wraz 

z AGROPRIM  

    1.085.555        6,43    1.085.555         6,43 

4 KIRI BIOMASS SP. Z O.O.        935.000        5,54       935.000         5,54 

5 POZOSTALI     9.544.552      56,56    9.544.552       56,56 

 RAZEM   16.875.000       100,00   16.875.000       100,00   

             

 
* Stan zgodny z najlepszą wiedzą Zarządu Biomass Energy Project S.A 
 
Informacja na temat liczby osób zatrudnionych przez Emitenta 
 
W ostatnim okresie spółka zatrudnia kilku pracowników sezonowych których liczba nie prze-

kracza 5 osób. Duża część prac zlecana jest podwykonawcom prowadzącym własną działal-

ność gospodarczą i rolnikom indywidualnym. 

 

Oddziały jednostki 
 
 
Siedziba rejestrowa firmy, zgodnie z rejestracją przez Krajowy Rejestr Sądowy zmian wyni-

kających z uchwały nr 9 NWZA Biomass Energy Project S.A. z dnia 07.04.2014, została 

przeniesiona do Bydgoszczy (85-467) na ulicę Filtrową 27. W 2015 roku utworzono dwa od-

działy Spółki, które są zlokalizowane w miejscowości Lubasz (woj. wielkopolskie) – ul. Nowa 

24, 64-720 Lubasz i w miejscowości Stępina (woj. podkarpackie) – 38-125 Stępina 44. 

 

 

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych fi-

nansowych 

 
 
 

• Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z 

Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. 
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• Dane finansowe przedstawione we wcześniejszej części raportu obejmują okres od 

01.10.2017 do 31.12.2017 i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działal-

ności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Spółka 

nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. 
 
• Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Biomass Energy Project S.A. 
 
• Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostroż-

ności. 
 
• Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej 

w rejestrze sądowym. 
 
• Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze 

sprzedaży. 
 
 
 
 
Instrumenty Finansowe 

 

Ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych 

W związku z dużym tempem rozwoju i polityką ekspansji w portfelu Emitenta pojawiają się 

także 

rozliczenia w walutach obcych takich jak dolary amerykańskie i euro. Wahania kursów tych 

walut 

będą powodowały generowanie strat bądź powstawanie dodatkowych przychodów finanso-

wych. 

Spółka będzie się starała minimalizować ryzyko kursowe poprzez odpowiednią strukturę 

finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Zasady Ładu Korporacyjnego 

W 2012 roku Biomass Energy Project S.A. zostało uczestnikiem NewConnect i w związku z 

tym 

w załączniku do niniejszego sprawozdania za 2017 rok umieszczono aktualne stanowisko  

Zarządu odnośnie stosowania zasad ładu korporacyjnego. 
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Prezes Zarządu Biomass Energy Project S.A. 

Jerzy Drożniewski 

 

Wiceprezes Zarządu Biomass Energy Project S.A. 

Krzysztof Arkuszewski 
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5.2. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca jednostkowego sprawozdania 

finansowego Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 

roku 
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6. Załączniki 
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6.1. Aktualny odpis z KRS Emitenta 
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6.2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta 
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6.3. Formularz zapisu na Akcje Serii G 

 

Formularz zapisu na Akcje Serii G Biomass Energy Project S.A. w Ofercie Publicznej 

 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii G Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Byd-

goszczy („Emitent”), wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-

dzenia Emitenta z dnia 30 maja 2018 roku, oferowane w drodze Oferty Publicznej na warunkach 

określonych w Memorandum Informacyjnym opublikowanym 28 września 2018 roku na stronie in-

ternetowej Emitenta www.bep-sa.pl („Memorandum”) oraz w niniejszym Formularzu Zapisu. Akcje 

Serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcji Serii G w liczbie nie 

większej niż wskazana w niniejszym Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w 

Memorandum. 

1. Inwestor: 

a) Imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .  

b) Miejsce zamieszkania (siedziba): ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . 

. . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer oraz data ważności dowodu tożsamości/KRS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .  

e)  PESEL, REGON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

f)  Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .   

g) Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

h) Kontakt (adres mailowy oraz telefon kontaktowy): ………………………….…………………………  

2. Rodzaj zapisu (prosimy zakreślić właściwą opcję): 

  Zapis na podstawie posiadanych . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) Praw 

Poboru 

   Zapis dodatkowy 

3. Liczba subskrybowanych Akcji Serii G: . . . . . . . . . .  (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .)  

4. Rodzaj subskrybowanych akcji: zwykłe na okaziciela 

5. Cena Emisyjna: 0,10 zł 

6. Kwota wpłaty dokonanej na akcje: . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr  (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

. . . . .)  
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7. Akcje Serii G zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, na którym są zareje-

strowane prawa poboru. 

Uwaga:  

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Sub-

skrybent. 

Oświadczenie Subskrybenta: 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Memorandum, że treść ta jest dla mnie zro-

zumiała oraz że akceptuję warunki Oferty Publicznej Akcji Serii G. Równocześnie oświadczam, że wy-

rażam zgodę na brzmienie Statutu Biomass Energy Project S.A. 

 
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 Biomass Energy Project S.A.  jest Administratorem Państwa danych osobowych. Admi-
nistrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania 
umowy, związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji Serii G (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w 
celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Admi-
nistratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji 
Serii G (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu nastę-
pujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawia-
nia) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia 
danych; 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 
okres istnienia Biomass Energy Project S.A.  A. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) podmiotom świad-
czącym usługi doradcze, 2) firmom inwestycyjnym, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie S.A., 5) sądom powszechnym, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, 
którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszech-
nie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do 
odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do Państwa danych dostęp 
mają następujące podmioty przetwarzające: 1) podmioty świadczące usługi doradcze, 2) firmy inwestycyjne, 3) Komi-
sja Nadzoru Finansowego, 4) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądy powszechne. Administrator 
danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomaty-
zowanego systemu podejmowania decyzji. 
  
  

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Data i podpis składającego Zapis  Data, pieczęć, podpis i adres przyjmu-

jącego Zapis 
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Formularz zapisu na Akcje Serii G Biomass Energy Project S.A. w Ofercie Publicznej 

 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii G Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Byd-

goszczy („Emitent”), wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-

dzenia Emitenta z dnia 30 maja 2018 roku, oferowane w drodze Oferty Publicznej na warunkach 

określonych w Memorandum Informacyjnym opublikowanym 28 września 2018 roku na stronie in-

ternetowej Emitenta www.bep-sa.pl („Memorandum”) oraz w niniejszym Formularzu Zapisu. Akcje 

Serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcji Serii G w liczbie nie 

większej niż wskazana w niniejszym Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w 

Memorandum. 

 Zapis na zaproszenie 

1. Inwestor: 

a) Imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .  

b) Miejsce zamieszkania (siedziba): ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . 

. . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer oraz data ważności dowodu tożsamości/KRS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . .  

e)  PESEL, REGON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

f)  Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

g) Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

h) Kontakt (adres mailowy oraz telefon kontaktowy): ………………………….…………………………  

2. Liczba subskrybowanych Akcji Serii G: . . . . . . . . . .  (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 

. . . . . .)  

3. Rodzaj subskrybowanych akcji: zwykłe na okaziciela 

4. Cena Emisyjna: 0,10 zł 

5. Kwota wpłaty dokonanej na akcje: . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr  (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

. . . . .)  

6. Forma wpłaty na Akcje Serii G - przelew na rachunek Oferującego: 20 1020 1026 0000 1002 

0197 1514 prowadzony przez PKO BP S.A. 

Uwaga:  

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Sub-

skrybent. 
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Oświadczenie Subskrybenta: 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Memorandum, że treść ta jest dla mnie zro-

zumiała oraz że akceptuję warunki Oferty Publicznej Akcji Serii G. Równocześnie oświadczam, że wy-

rażam zgodę na brzmienie Statutu Biomass Energy Project S.A. 

 
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 Biomass Energy Project S.A.  jest Administratorem Państwa danych osobowych. Admi-
nistrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania 
umowy, związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji Serii G (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w 
celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Admi-
nistratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji 
Serii G (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu nastę-
pujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawia-
nia) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia 
danych; 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 
okres istnienia Biomass Energy Project S.A.  A. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) podmiotom świad-
czącym usługi doradcze, 2) firmom inwestycyjnym, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie S.A., 5) sądom powszechnym, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, 
którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszech-
nie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do 
odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do Państwa danych dostęp 
mają następujące podmioty przetwarzające: 1) podmioty świadczące usługi doradcze, 2) firmy inwestycyjne, 3) Komi-
sja Nadzoru Finansowego, 4) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądy powszechne. Administrator 
danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomaty-
zowanego systemu podejmowania decyzji. 
  
  

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Data i podpis składającego Zapis  Data, pieczęć, podpis i adres przyjmu-

jącego Zapis 
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Dyspozycja Deponowania Akcji Serii G Spółki Biomass Energy Project S.A. 

 

Ja niżej podpisany/podpisana proszę o zdeponowanie Akcji Serii G Spółki Biomass Energy Project 

S.A. na rachunku papierów wartościowych nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

prowadzonym przez: (pełna nazwa domu maklerskiego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .  

 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Data i podpis składającego dyspozycję                                                Data, pieczęć, podpis przyjmującego 
dyspozycję 
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6.6. Definicje i objaśnienia skrótów 

Lp. Termin / skrót Definicja / objaśnienie 

8.  Akcje Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta 

9.  Akcje Serii G, Akcje 

Oferowane 

nie mniej niż 5 (pięć) i nie więcej niż 84.375.000 (osiemdziesiąt 

cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na 

okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) 

każda będących przedmiotem oferty publicznej 

3.  Alternatywny system 

obrotu lub ASO 

rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

4.  Emitent lub Spółka Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  

5.  Euro Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

6.  Giełda lub GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie 

7.  Krajowy Depozyt 

lub KDPW 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 

w Warszawie 

8.  k.k. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. z 2018, 

poz. 1600, tj. ze zm.) 

9.  k.s.h. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, tj. ze zm.) 

10.  Komisja lub KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

11.  Memorandum 

Informacyjne, 

Memorandum 

Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia 

oferty publicznej Akcji Serii G, sporządzony na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 8 sierpnia 2013 roku w 

sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać 

memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą 

publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów 

finansowych do obrotu na rynku regulowanym 

12.  NewConnect Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

13.  Obrót na GPW Obrót na rynku regulowanym, giełdowym, organizowanym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

14.  Obrót na NewConnect  Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 

15.  Oferta, oferta publiczna Oferta objęcia Akcji Serii G na zasadach określonych 

w Memorandum 

16.  Oferujący Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie 
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17.  Organizator 

Alternatywnego Systemu 

Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie 

18.  Prawo do Akcji Serii G Papier wartościowy w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy o obrocie, 

z którego wynika prawo do otrzymania Akcji Serii G 

19.  Prawo poboru Akcji Serii 

G 

Prawo objęcia Akcji Serii Gna zasadach wynikających z przepisów 

k.s.h. 

20.  PAP Polska Agencja Prasowa 

21.  Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

22.  Regulamin 

Alternatywnego Systemu 

Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą 

nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.  

23.  Rozporządzenie MAR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE 

24.  Rozporządzenie nr 

2016/522 

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 

grudnia 2015 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych 

organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, 

okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów 

powodujących powstanie obowiązku podania informacji 

do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów 

powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach 

zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez 

osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi 

powiadomienia 

25.  Rozporządzenie w 

sprawie koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 

roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 

26.  Statut Statut Emitenta 

27.  Ustawa o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1417, tj. ze zm.) 

28.  Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1768, tj. ze zm.)  
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29.  Ustawa o ochronie 

konkurencji i 

konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798, tj. ze zm.) 

30.  Ustawa o ofercie 

publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

512, tj. ze zm.) 

31.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, tj. ze zm.) 

32.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od 

osób prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, tj. ze zm.) 

33.  Ustawa o podatku od 

czynności 

cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1150, tj. ze zm.) 

34.  Ustawa o podatku od 

spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i 

darowizn (Dz. U. z 2018 r., poz. 644, tj. ze zm.) 

35.  Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 

2018 r., poz. 395, tj. ze zm.) 

36.  Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 800, tj. ze zm.) 

37.  WIBOR jednomiesięczny (Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki 

udzielają pożyczek innym bankom, na okres 1 miesiąca 

38.  Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta 

39.  Zarząd Zarząd Emitenta 
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